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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
banlag och till vissa lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en ny banlag som gäller planering, byggande, 
underhåll och nedläggning av järnvägar. 
Ändringar som följer av banlagen skall göras 
i lagen om inlösningstillstånd för vissa pro-
jekt som påverkar användningen av miljön, i 
markanvändnings- och bygglagen samt i 9 § i 
lagen om inlösen av fast egendom och sär-
skilda rättigheter. 

Det föreslås att bannätet skall delas in i ett 
stomnät och det övriga bannätet. Stomnätet 
skall bestå av banor för snabb persontrafik 
och tung godstrafik. Banorna är av nationell 
betydelse och betjänar dessutom långväga 
trafik mellan landskapen. Nya plankorsning-
ar skall inte få byggas på stomnätet.  

I lagen föreslås planeringsbestämmelser 
som baserar sig på samordning av planering-
en och områdesanvändningen och på växel-
verkan. Innan en järnväg byggs skall en ut-
redningsplan och en järnvägsplan godkännas. 
Utredningsplanen och järnvägsplanen är ad-
ministrativa beslut som får överklagas av 

sakägarna. Med stöd av beslutet om godkän-
nande av järnvägsplanen skall banhållaren 
kunna inleda en inlösningsförrättning som 
benämns järnvägsförrättning. Det behövs 
inget separat inlösningstillstånd. 

Användningen av områden utanför järn-
vägsområdet skall få begränsas av säkerhets-
skäl. I järnvägsplanen skall det kunna anvisas 
skydds- och frisiktsområden där växtlighet 
skall få avlägsnas och där det skall vara för-
bjudet att hålla byggnader. 

Järnvägsområden skall förvärvas och er-
sättningar bestämmas i samband med järn-
vägsförrättning. 

I lagen föreslås också bestämmelser om 
nedläggning av järnvägar. Nedläggningen 
skall anges genom en järnvägsplan, där ban-
hållaren också åläggs att vidta behövliga 
återställande åtgärder.  

Banlagen och de lagändringar som har 
samband med den avses träda i kraft tidigast 
ett halvt år och senast ett år efter det att la-
garna har antagits och blivit stadfästa.  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Inledning 

Bannätet utgör ett av de viktigaste funda-
menten för trafiksystemet. Genom banhåll-
ning förbättras verksamhetsbetingelserna för 
järnvägstrafiken som en konkurrenskraftig, 
trygg och miljövänlig trafikform. Järnvägar-
na har en fem procents marknadsandel av 
persontrafiken och en ca 25 procents mark-
nadsandel av godstrafiken i Finland. Mark-
nadsandelen för godstrafik är hög i europe-
iskt perspektiv, men när det gäller persontra-
fiken är järnvägarnas marknadsandel lägre än 
medelvärdet för de 25 EU-länderna.  

I vårt land transporteras årligen nästan 45 
miljoner ton gods på järnväg, och den ge-
nomsnittliga transportsträckan rör sig kring 
230 km. Inom persontrafiken görs årligen ca 
60 miljoner resor, och den genomsnittliga 
färden är 55,7 km. 

Vid utgången av 2005 är bannätet i Finland 
5 905 km långt, varav 3 047 km består av 
elektrifierade banor. Två- eller flerspåriga 
banor uppgår till ca 600 bankilometer. Det 
finns ca 1 000 km privata spåranläggningar 
och drygt 10 km privatspår. Det finns 675 
km banor som medger snabb trafik (160–200 
km/h). En axelbelastning om 25 ton tillåts på 
372 km järnväg. För största delen av bannätet 
gäller att hastighetsnivån för persontrafik är 
120–140 km/h och den största tillåtna axelbe-
lastningen är 22,5 ton. 

Vid utgången av 2005 uppgick bokförings-
värdet för banegendomen till 2 977 miljoner 
euro. Bokföringsvärdet ger dock inte en kor-
rekt bild av tillgångarnas storlek, eftersom 
återanskaffningspriset för det nuvarande 
bannätet är betydligt högre än bokförings-
värdet. 

Järnvägstrafikens servicekapacitet består av 
helheten av banhållning och trafik. För kon-
kurrenskraftiga järnvägar förutsätts att per-
sontrafiken är punktlig och snabb, att gods-
trafiken är smidig och har bärförmåga. 

Järnvägsförvaltningen omorganiserades i 

Finland 1995, då Banförvaltningscentralen 
inrättades som banhållarorganisation. Stats-
järnvägarna bolagiserades genom att VR-
koncernen bildades. Koncernen består av 
VR-Group Ab med dotterbolagen VR Aktie-
bolag, som ansvarar för trafiken, och Oy VR-
Rata Ab, som är verksamt som entreprenör. 
VR-Group Ab har fortfarande hand om vissa 
myndighetsuppgifter inom järnvägstrafiken 
enligt beställning från Banförvaltningscentra-
len, t.ex. trafikledningstjänster, utbildning 
samt järnvägstrafikrelaterade frågor i anslut-
ning till trafiken mellan Finland och Ryss-
land. Järnvägsverket, som har hand om sä-
kerhetsfrågor på järnväg, inleder sin verk-
samhet i september 2006. 

Riksdagen styr banhållningen genom årliga 
budgetbeslut, genom vilka Banförvaltnings-
centralen beviljas anslag som behövs för 
banhållningen. De senaste åren har anslagen 
uppgått till 450—550 miljoner euro, varav ca 
130 miljoner euro årligen har anvisats för 
skötsel och drift och 100—140 miljoner euro 
för reinvesteringar. Förfarandet med tilläggs-
budgetar är problematiskt med tanke på en 
ändamålsenlig finansiering av banhållningen. 
Enligt förfarandet har tilläggsfinansiering för 
reinvesteringar ofta beviljats först mot slutet 
av året, dvs. efter det att den egentliga bygg-
säsongen är förbi.  

VR-Group Ab betalar årligen ca 57 miljo-
ner euro i banavgift till staten. När direktba-
nan Kervo-Lahtis färdigställts betalar VR-
Group staten banskatt i 15 års tid till ett be-
lopp av ca 4 miljoner euro per år som inve-
steringsavgift för utnyttjandet av det nya 
banavsnittet. Kommunikationsministeriet 
köper persontrafik av VR Aktiebolag. Enligt 
avtal med SAD har VR Aktiebolag hand om 
närtrafiken i huvudstadsregionen. 

Riktlinjerna för banhållningens verksam-
hets- och ekonomiplaner granskas årligen. I 
planen Järnvägstrafiken 2030, som färdig-
ställdes nyligen, har målen och verksamhets-
linjerna för banhållningen under de närmaste 
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årtiondena härletts ur de allmänna målen för 
trafiksystemet. Dessutom har det beretts en 
vision för banbehoven för de närmaste 50 
åren. Grunderna för planeringen av hela tra-
fiken på lång sikt har beskrivits i kommuni-
kationsministeriets publikation "Kohti äly-
kästä ja kestävää liikennettä 2020". Publika-
tionen uppdateras som bäst under rubriken 
Liikenne 2030 ”Uuteen käyttäjälähtöiseen ja 
innovatiiviseen liikennepolitiikkaan”. 

De markområden som behövs som banom-
råden förvärvas för Banförvaltningscentralen 
med äganderätt genom ett förfarande med in-
lösningsförrättning, där inlösningstillståndet 
oftast beviljas av statsrådet.  
 
2.   Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

Grundlagen 

I 2 kap. i den nya grundlagen finns be-
stämmelser om grundläggande fri- och rät-
tigheter. Till de grundläggande fri- och rät-
tigheterna hör bl.a. rörelsefrihet, egendoms-
skydd, ansvar för miljön och rättsskydd. Stif-
tandet av banlagen har beröringspunkter med 
bestämmelserna om egendomsskydd i 15 § i 
grundlagen, bestämmelserna om ansvar för 
miljön i 20 § och bestämmelserna om rätts-
skydd i 21 §. Enligt 20 § 2 mom. i grundla-
gen skall det allmänna verka för att var och 
en har möjlighet att påverka beslut i frågor 
som gäller den egna livsmiljön. Det nuvaran-
de planeringssystemet i fråga om järnvägarna 
är problematiskt i ljuset av grundlagsbe-
stämmelserna när det gäller möjligheterna att 
delta och påverka. För närvarande har be-
svärsrätten i fråga om inlösningstillstånd re-
glerats genom en separat lag. Enligt 22 § i 
grundlagen skall det allmänna se till att de 
grundläggande fri- och rättigheterna och de 
mänskliga rättigheterna tillgodoses. 

Banlagens förhållande till de grundläggan-
de fri- och rättigheterna behandlas i avsnittet 
om lagstiftningsordningen. 
 
Järnvägslagen  

Järnvägslagen (198/2003) som tidigare till-
lämpades i Finland stiftades utgående från 
Europeiska unionens första järnvägspaket, 

och genom lagen genomfördes direktiven i 
paketet nationellt. Genom denna järnvägslag 
skapades förutsättningar för flera järnvägsfö-
retag än ett att bedriva verksamhet på 
bannätet. Genom lagen öppnades dessutom 
den internationella godstrafiken inom EU för 
konkurrens i enlighet med kraven enligt järn-
vägspaketet. Inom den inhemska järnvägstra-
fiken liksom inom järnvägssamtrafiken mel-
lan Finland och Ryssland är VR Aktiebolag 
tillsvidare fortfarande det enda järnvägsföre-
tag som bedriver järnvägstrafik med stöd av 
koncession. I järnvägslagen bestämdes om 
bl.a. villkor och koncession för bedrivande 
av järnvägstrafik, tilldelning av bankapacitet, 
utnyttjande av bannätet, banavgift, järnvägs-
trafikens säkerhet och trafikledning.  

Inom det transeuropeiska järnvägssystemet 
är målet att främja järnvägssystemets teknis-
ka driftskompatibilitet genom att fastställa 
gemensamma tekniska krav för järnvägssy-
stemen i EU-medlemsstaterna genom s.k. 
driftskompatibilitetsdirektiv för järnvägssy-
stemet (driftskompatibilitetsdirektivet för 
höghastighetståg 96/8/EG och driftskompati-
bilitetsdirektivet för konventionella tåg 
2001/16/EG) och tekniska specifikationer 
som utfärdas med stöd av dem. I Finland 
genomfördes direktiven genom lagen om 
driftskompatibiliteten hos det transeuropeis-
ka järnvägssystemet (561/2002) och den för-
ordning av statsrådet (765/2002) som utfär-
dats med stöd av lagen.  

I lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i 
järnvägssystemet (1167/2004), som trädde i 
kraft vid ingången av 2005, finns bestämmel-
ser om behörighetsvillkoren och utbildningen 
för dem som sköter trafiksäkerhetsuppgifter i 
järnvägssystemet. 

En ny järnvägslag (555/2006) trädde i kraft 
i Finland den 1 september 2006. Genom la-
gen genomfördes direktiven i EU:s andra 
järnvägspaket. Den tidigare järnvägslagen 
och lagen om driftskompatibiliteten hos det 
transeuropeiska järnvägssystemet slogs 
samman i den nya lagen. Genom den nya 
järnvägslagen öppnas den nationella godstra-
fiken på järnväg för konkurrens den 1 januari 
2007 i enlighet med kraven i det andra järn-
vägspaketet. Genom lagen fortsätter de insat-
ser för att skapa jämlika och icke-
diskriminerande förutsättningar för konkur-
rens inom järnvägstrafiken som inleddes ge-
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nom den tidigare järnvägslagen. Den in-
hemska persontrafiken och järnvägssamtrafi-
ken mellan Finland och Ryssland sköts även 
framdeles uteslutande av VR Aktiebolag. I 
övrigt ligger lagens tyngdpunkt på utveckling 
av järnvägssystemets säkerhet och drifts-
kompatibilitet. Genom lagen skapades en 
ram för järnvägssystemets säkerhet som om-
fattar nya element för järnvägssäkerheten i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen i 
form av gemensamma säkerhetsmål, gemen-
samma säkerhetsmetoder och gemensamma 
säkerhetsindikatorer. Utöver järnvägsföreta-
gen skall Banförvaltningscentralen ha ett sä-
kerhetsstyrningssystem och ett säkerhetstill-
stånd som motsvarar det säkerhetsintyg järn-
vägsföretagen har. Genom en särskild lag in-
rättades Järnvägsverket som en ny myndighet 
som svarar för järnvägssäkerheten. 

Järnvägstransportlagen (1119/2000) gäller 
järnvägstransporter som utförs av järnvägsfö-
retag. I lagen om ansvar i spårtrafik 
(113/1999) bestäms om ersättning för per-
son- och sakskador i spårtrafik. 

I Finland finns inte någon särskild lagstift-
ning om byggande av tunnelbanor (metro-
spår) eller om tunnelbanetrafik (metrotrafik). 
Vägtrafiklagen tillämpas på spårvägstrafiken. 
 
Lagen om inlösen av fast egendom och sär-
skilda rättigheter 

Enligt 4 § 1 mom. i lagen om inlösen av 
fast egendom och särskilda rättigheter 
(603/1977), nedan inlösningslagen, är inlösen 
möjlig när allmänt behov så kräver. Längs-
gående inlösningar, dvs. inlösningar för järn-
vägsområden samt inlösningar för elöverfö-
rings- och naturgaslinjer, hör till de viktigas-
te inlösningarna med stöd av lagrummet. 
Som jämförelse bör det konstateras att lands-
vägsområden förvärvas genom landsvägsför-
rättning, där inlösningslagen är tillämplig. 

Banhållningsbehov är allmänna behov som 
avses i inlösningslagen. Under de senaste 
åren har områden inlösts för uträtningar av 
banan (ca 1—3 km), förstärkningar av ban-
vallen, byggande av spår för mötande trafik, 
anläggningar för elöverföring och utbyggnad 
i liten skala av bangårdar. De inlösta områ-
dena har varierat från några hundra kvadrat-
meter till några hektar. I snitt har området ut-
gjort ca 2,3 hektar. Beroende på inlösnings-

objektets storlek har de inlösta områdena till-
hört 1—30 fastigheter. 

På banavsnittet Kouvola—
Kotka/Fredrikshamn har inlösningen avsett 
ett nytt banavsnitt. Den nya spåranläggning-
en är 11 km lång. Den byggdes vid sidan av 
en existerande spåranläggning som spår 
nummer två. Beaktansvärt vidsträckta områ-
den behövdes för ett 63 km långt nytt avsnitt 
för direktbanan Kervo—Lahtis. På direktba-
nan har ca 385 hektar områden lösts in med 
ägande- och nyttjanderätt. Områden som be-
hövts för byggande har lösts in av 424 fastig-
heter. För hamnbanan till Nordsjö behövs det 
markområden på 25,8 hektar och bestående 
nyttjanderätt för byggande av tunnlar på ett 
område som totalt omfattar 47,6 hektar. In-
lösningarna för hamnbanan berör inalles 158 
fastigheter. Nästa betydande inlösningsföre-
mål kommer sannolikt att gälla Ringbanans 
järnvägsområde i Vanda. 
 
Markanvändnings- och bygglagen 

Markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999) inverkar direkt på planeringen 
och byggandet av järnvägar bl.a. via de riks-
omfattande målen för områdesanvändningen 
och planläggningssystemet. Planeringen av 
trafiksystemet och planeringen av järnvägar-
na som en del av trafiksystemet hör nära 
samman med den övriga områdesplanering-
en. De riksomfattande mål för områdesan-
vändningen som statsrådet godkänt styr ur ett 
riksperspektiv planeringen av områdesan-
vändningen i landskapen och kommunerna 
och sådana åtgärder från de statliga myndig-
heternas sida som påverkar områdesanvänd-
ningen. Välfungerande förbindelsenät ingår 
som ett allmänt mål i de riksomfattande må-
len för områdesanvändningen. Ett särskilt 
mål är att trygga bl.a. kontinuiteten i och 
möjligheterna att utveckla befintliga banor av 
riksintresse samt möjligheterna att bygga vat-
tenleder av riksintresse.  

I samband med planläggning anpassas må-
len för utveckling av trafiksystemet med 
andra behov som gäller områdesanvändning-
en. Vid landskapsplanläggning skall vikt fäs-
tas vid bl.a. att arrangemangen för trafik är 
hållbara med tanke på miljö och ekonomi. 
Vid generalplanläggning skall beaktas att tra-
fiken, i synnerhet kollektivtrafiken, kan ord-
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nas på ett ändamålsenligt sätt. I detaljplanen 
skall det skapas förutsättningar för en hälso-
sam, trygg och trivsam livsmiljö och för re-
glering av trafiken. 
 
Landsvägslagen 

Landsvägslagen (503/2005) trädde i kraft 
vid ingången av 2006. Lagen är en grund-
läggande författning om väghållningen i frå-
ga om allmänna vägar. När det gäller lands-
vägar byggs planeringssystemet upp enligt 
principen om planering som preciseras steg-
vis, dvs. från en utredningsplan till en mera 
detaljerad vägplan. På basis av vägplanen 
förvärvas områden för landsvägar genom 
landsvägsförrättning. I lagen har tagits in be-
stämmelser om anslutningsarrangemang och 
ägobyte. I landsvägslagen finns inte några 
bestämmelser om arrangemangen för kors-
ningar mellan järnvägar och landsvägar.  
 
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvens-
bedömning 

Syftet med lagen om förfarandet vid miljö-
konsekvensbedömning (468/1994) är att 
främja beaktande av miljökonsekvenser vid 
planering och beslutsfattande. Förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på 
projekt som kan ha betydande skadliga mil-
jökonsekvenser på grund av särdragen i Fin-
lands natur och miljö i övrigt. Byggandet av 
järnvägar för fjärrtrafik är ett projekt på vil-
ket förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning tillämpas direkt utifrån förordningen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
Bedömningsförfarandet tillämpas vidare i en-
skilda fall när ett annat banprojekt eller en 
väsentlig ändring av ett redan genomfört pro-
jekt sannolikt föranleder betydande skadliga 
miljökonsekvenser som, även med de sam-
mantagna konsekvenserna av olika projekt, 
till sin natur och omfattning kan jämföras 
med konsekvenserna av projekt som nämns i 
förordningen om förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning. 

 
Lagen om bedömning av miljökonsekvenser-
na av myndigheters planer och program 

Lagen om bedömning av miljökonsekven-
serna av myndigheters planer och program 

(200/2005) trädde i kraft 2005. Lagen gäller 
bl.a. planer och program för trafiken genom 
vilka det utformas ramar för beslut om till-
stånd och godkännande för olika projekt. 
 
2.2. Den internationella utvecklingen och 

lagstiftningen i utlandet 

Sverige 

I Sverige har lagen om byggande av järn-
väg gällt sedan 1996. Lagen tillämpas också 
på tunnelbana och spårväg. Systemet för 
spårplanering liknar det system som nu före-
slås i Finland. I Sverige gäller att den som 
planerar att bygga järnväg skall genomföra 
en förstudie och därefter en järnvägsutred-
ning som gäller olika utbyggnadsalternativ. 
En järnvägsutredning skall innehålla en mil-
jökonsekvensbeskrivning. Därefter överläm-
nas järnvägsutredningen till landets regering 
för prövning av järnvägens tillåtlighet. Ut-
ifrån järnvägsutredningen och den sträckning 
som valts som ett resultat av prövningen av 
tillåtlighet skall den som genomför järnvägs-
projektet upprätta en järnvägsplan som fast-
ställs av Banverket. Myndigheter, de som sa-
ken gäller och organisationer skall höras un-
der alla faser i planeringsprocessen. Mark-
ägare har rätt att yttra sig om järnvägsplanen. 
Banverket fastställer järnvägsplanen, som 
gäller i fem kalenderår efter fastställelseåret. 
Den som skall bygga en järnväg har rätt att 
lösa in de områden som behövs för järnvä-
gen, om inte ett frivilligt avtal kan nås. Det är 
också möjligt att genomföra ägoreglering.  
 
Norge 

I Norge har en lag om byggande och ut-
nyttjande av järnväg gällt sedan 1993. Lagen 
gäller järnväg, spårväg, tunnelbana, förstads-
tåg och motsvarande färdsätt. Järnvägar pla-
neras och byggs i enlighet med en allmän 
planerings- och bygglag. Regeringen kan 
meddela tekniska föreskrifter och godkänner 
järnvägarna innan de tas i bruk. 
 
Nederländerna 

I Nederländerna har en allmän trafikledslag 
gällt sedan 1994. I lagen bestäms om plane-
ringssystemet för de viktigaste järnvägarna, 
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riksvägarna och farlederna. Planeringssyste-
met enligt trafikledslagen består av tre faser: 
inledningspromemoria, linjepromemoria och 
linjebeslut. Det går att yttra sig om projektet 
medan linjepromemorian utarbetas. Samti-
digt görs en miljökonsekvensbedömning. 
Linjeplanen fastställs av ministern för kom-
munikation, allmänna arbeten och vatten. Be-
redningen genomförs i form av samarbete 
mellan myndigheter och interaktivt i samråd 
med dem som saken gäller. När det gäller na-
tionellt viktiga storprojekt som ingår i den 
nationella trafik- och transportplanen tilläm-
pas ett separat förfarande som inleds direkt 
med beredning av ett utkast till ett linjebe-
slut. 
 
Frankrike 

Frankrike har inte någon separat lag om 
byggande av järnvägar, men en lag som styr 
den nationella trafikplaneringen har gällt se-
dan 1980-talet. Enligt lagen beslutar staten i 
samråd med lokalförvaltningen om trafikpla-
ner på nationell nivå. När det gäller projekt 
som överskrider en viss storleksklass fattas 
besluten genom separata förordningar. Under 
planeringsfasen skall den som genomför ett 
banprojekt föra förhandlingar och informera 
om projektets mål, bedöma konsekvenserna 
och samordna sitt projekt med projekt som 
faller inom de övriga ministeriernas behörig-
het. Områden förvärvas genom frivilliga köp 
eller inlösen i namn av allmänt intresse. 
 
2.3. Bedömning av nuläget 

Stomleder  

De nationellt viktiga trafiknäten enligt de 
riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen bildar stommen för rikstäckande och 
regionala förbindelser. Avsikten är att man 
inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde skall fastställa det stomnät som 
bildas av de viktigaste banorna och landsvä-
garna i Finland. En arbetsgrupp tillsatt av 
kommunikationsministeriet publicerade sitt 
betänkande (Stomnäten i de nationellt viktiga 
trafiknäten inom landstrafiken, kommunika-
tionsministeriets publikationer 43/2006) i 
september 2006. Stomvägar definieras i 4 § i 
landsvägslagen. Järnvägarnas stomnät skall 

bestå av banor för snabb persontrafik och ba-
nor för tung godstrafik. När det gäller stom-
nätet för persontrafik är målet en hastighets-
nivå på 160—200 km/h, och när det gäller 
stomnätet för godstrafik är målet en axelbe-
lastning på 25 ton. För säkerställande av ka-
paciteten skall det på stombanorna finnas åt-
minstone ett spår nummer två på alla de ban-
avsnitt som hör till både banor för snabb per-
sontrafik och banor för tung godstrafik. Må-
let kommer att uppnås stegvis under flera år-
tionden.  

Det förslag som gällde stomleder var en 
sådan myndighetsplan på vilken lagen om 
bedömning av miljökonsekvenserna var till-
lämplig. I fråga om förslaget utreddes utöver 
miljökonsekvenserna även konsekvenserna 
för trafiken, den regionala utvecklingen och 
regionstrukturen samt näringslivet. 

Innan kommunikationsministeriet fattar be-
slut om stomnäten skall ärendet behandlas 
förberedelsevis i någon lämplig ministerar-
betsgrupp, t.ex. ministerarbetsgruppen för 
förvaltning och regional utveckling. 
 
Århuskonventionen 

När det gäller längsgående projekt – byg-
gande av järnvägar för fjärrtrafik, elkraftled-
ningar samt ledningar för gas, olja och kemi-
kalier – uppfyllde inte den tidigare lagstift-
ningen i Finland förpliktelserna enligt kon-
ventionen om tillgång till information, all-
mänhetens deltagande i beslutsprocesser och 
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. I 
samband med ratificeringen av konventionen 
reglerades rätten att söka ändring för dem 
som saken gäller och för registrerade före-
ningar genom en separat lag, lagen om inlös-
ningstillstånd för vissa projekt som påverkar 
användningen av miljön (768/2004, FördrS 
124/2004). Lagen trädde i kraft den 30 no-
vember 2004. Järnvägarna för fjärrtrafik om-
fattas av tillämpningsområdet för specialla-
gen. En registrerad förening och en stiftelse 
som verkar inom verkningsområdet för en 
järnväg för fjärrtrafik och vars syfte är att 
främja miljöskydd, hälsoskydd eller natur-
vård har med stöd av speciallagen rätt att an-
föra besvär över inlösningstillstånd som 
meddelats för byggande. Riksdagen förutsat-
te i sitt uttalande i samband med ratificering-
en av Århuskonventionen att regeringen vid-
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tar åtgärder för åstadkommande av lagstift-
ning om s.k. längsgående projekt där det 
också kan ingå nödvändiga materiella be-
svärsgrunder.  
 
Inlösningsförfarande 

De områden som behövs som järnvägsom-
råden förvärvas med stöd av inlösningstill-
stånd genom en inlösningsförrättning som ut-
förs av lantmäteriverkets förrättningsingenjör 
och två gode män som utsetts av kommunen. 
Inlösningsförrättning är också i dagens läge 
ett välfungerande och smidigt förfarande, 
men i samband med förrättningen kan det 
inte tas tillräcklig hänsyn till alla särdrag som 
gäller järnvägar. 
 
Inskränkningar invid järnvägar 

Undanröjande av trädbestånd i närheten av 
plankorsningar är i vissa fall ett problem för 
säkerheten på järnvägar. De som underhåller 
banorna har i ringa utsträckning ingått avtal 
om avverkning av träd som finns i närheten 
av gränsen för det förmodade järnvägsområ-
det och som eventuellt kan falla på banan el-
ler körtråden. Stormskador är ett problem 
med tanke på banhållningen. Banhållaren 
skall kunna ansöka om inlösningsförrättning 
enligt 3 § 2 punkten i inlösningslagen, om 
banhållaren kommer att få rätt att begränsa 
markägarens rätt att nyttja sin fastighet. Det 
har nästan inte alls ansökts om inlösningsför-
rättningar, eftersom det är en besvärlig och 
dyr process att i efterhand ansöka om be-
gränsningsrätt för en smal remsa. Det har inte 
funnits tillräcklig finansiering för förfarandet 
och det har inte på förhand rått fullständig 
visshet om att det finns tillräckliga grunder 
för att rätten skall fås. Den järnvägsplan som 
föreslås i den nya lagen inrymmer i praktiken 
i fråga om skyddsområden de handlingar som 
behövs för ansökan om inlösningstillstånd 
enligt 3 § 2 punkten i inlösningslagen. 
 
Plankorsningar 

Det finns ca 3 800 plankorsningar på sta-
tens bannät och ca 800 på de privata spåran-
läggningarna. På statens nät är ca 800 plan-
korsningar försedda med varningsanordning-
ar och på de privata spåranläggningarna ca 

90 plankorsningar. Plankorsningar har ersatts 
med planskilda anslutningar inom ramen för 
disponibla resurser. Säkerhetsproblemen 
inom järnvägstrafiken hänför sig uttryckligen 
till plankorsningarna. En del av problemen 
kan avhjälpas genom banhållningsåtgärder, 
men en del av problemen föranleds av bilis-
ternas likgiltiga trafikbeteende.  

I jämförelse med de övriga nordiska län-
derna inträffar det mest plankorsningsolyckor 
i Finland i proportion till trafiken. Under de 
senaste åren har antalet plankorsningsolyckor 
hållits kring 50 och antalet personskador i 
samband med plankorsningsolyckor har rört 
sig kring 10—30 per år. Årligen har det in-
träffat 10—20 övriga olyckor.  

Regleringen av plankorsningar är otillräck-
lig under nuvarande förhållanden då det inte 
finns någon lagstiftning. De förfaranden som 
gäller plankorsningar baserar sig i hög grad 
på Banförvaltningscentralens anvisningar. 
 
Nedläggning av banor 

För närvarande finns det inte några be-
stämmelser om nedläggning av banor. I sam-
band med uträtningar av banan har det hänt 
att tidigare järnvägsområden blivit överflödi-
ga med tanke på banhållningen. Sådana om-
råden har kunnat överföras på grannfastighe-
terna i samband med inlösningsförrättning. 
Bestämmelserna om överlåtelse av statlig 
fastighetsförmögenhet har följts i samband 
med försäljning av överflödiga områden. 
Bland annat områdena för den tidigare järn-
vägen till Elisenvaara har sålts genom fastig-
hetsköp till ägarna av de angränsande fastig-
heterna, vilka har tagit områdena i privat 
bruk som enskild väg.  
 
3.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1. Målsättning 

Det viktigaste målet är att utforma en sådan 
lagstiftning om planering och byggande av 
samt hela livscykeln för järnvägarna i Fin-
land som motsvarar de behov som finns för 
tillfället och under en överskådlig framtid. 
Redan i samband med beredningen av lands-
vägslagen (503/2005) utreddes möjligheterna 
att använda en gemensam trafikledslag för 
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olika trafikformer, men lagarnas omfattning 
och behovet av särskild reglering för olika 
infrastrukturformer medförde att beredningen 
av en gemensam trafikledslag avstyrdes.  

Reglering av planering och byggande av 
metrotunnlar har fallit utanför arbetet. Be-
stämmelserna om privata spåranläggningar i 
banlagen är tillämpliga på snabbspårvägar till 
den del snabbspårvägarna finns på järnvägs-
områden. 
 
 
3.2. De viktigaste förslagen 

Planeringen och placeringen av järnvägar 
är av väsentlig betydelse för områdesplane-
ringen och markanvändningen. I lagen före-
slås därför ett kapitel om planering av järn-
vägar, 2 kap., där det förutom bestämmelser 
om banhållningsmyndighetens förfaranden 
finns bestämmelser om växelverkan mellan 
myndigheterna, sakägarna och övriga intres-
senter. I lagen ingår också materiella be-
svärsgrunder. I samband med att den nya 
banlagen antas kan järnvägar för fjärrtrafik 
därför uteslutas ur tillämpningsområdet för 
den separata lag som gäller sakägares och re-
gistrerade föreningars rätt att söka ändring. 

Avsikten är att det skall införas en ny för-
rättningsform för inlösning av järnvägsområ-
den, dvs. järnvägsförrättning, där både fas-
tighetstekniska åtgärder och ersättningsfrågor 
behandlas. Förrättningen motsvarar i mycket 
hög grad det nuvarande inlösningsförfarandet 
i fråga om järnvägsområden. Inlösningslagen 
är i regel tillämplig på förrättningen. Endast 
särskilda situationer som föranleds av ban-
hållning skall regleras i banlagen. Järnvägs-
förrättningen skall kunna delas upp på två 
förrättningar varvid bl.a. överlåtelseersätt-
ningarna kan fastställas till slutligt belopp 
snart efter besittningstagandet. Därmed för-
snabbas erhållandet av ersättningar och 
minskar banhållarens räntekostnader. Genom 
den tudelade förrättningen förbättras överlå-
tarens ställning, eftersom sådant som inte har 
kunnat behandlas under den första fasen kan 
tas upp under den andra fasen. Under den 
andra fasen kan likaså avgöras sådant som 
har framkommit efter den första fasen och 
som var okänt när den första fasen avsluta-
des. I samband med järnvägsförrättningen 
skall ägoregleringar kunna genomföras. I 

banlagen föreslås detaljerade bestämmelser 
om ägoreglering. Avsikten är att det skall bli 
enklare att betala riktigt små ersättningar. 
Om det totala belopp som skall betalas till 
samma sakägare inte överstiger 20 euro, skall 
beloppet inte behöva betalas eller deponeras. 

För tryggande av säkerheten i järnvägstra-
fiken skall det kunna uppställas begränsning-
ar i fråga om användningen av områden utan-
för järnvägsområdet. Detta genomförs genom 
bestämmelser om skyddsområden och fri-
siktsområden. På områdena skall det inte få 
finnas några byggnader, och banhållaren 
skall ha rätt att undanröja växlighet av skäl 
som hänför sig till tåg- och trafiksäkerheten. 
När det gäller befintliga banor skall skydds-
områden få anläggas bara genom en järn-
vägsplan och ersättningsärenden som föran-
leds av dem skall behandlas i samband med 
järnvägsförrättning. 

Övergångsmöjligheterna på järnvägar är en 
viktig angelägenhet för dem som behöver 
kunna korsa banan och är av betydelse också 
för tågsäkerheten. Nya plankorsningar skall 
få byggas endast på lågtrafikerade banor. I 
lagen har tagits in bestämmelser om plan-
korsningar och trafik med terrängfordon. 

I 6 kap. finns bestämmelser om nedlägg-
ning av järnvägar och indragning av deras 
biområden. Också när en järnväg läggs ned 
skall det utarbetas en järnvägsplan för att sä-
kerställa växelverkan. Kommunikationsmini-
steriet skall besluta om nedläggning av en 
järnväg i andra fall än i samband med att en 
ny bana byggs. Förutsättningarna för ned-
läggning anges i lagen. 
 
 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1. Ekonomiska konsekvenser 

Avsikten är att utforma bestämmelser som 
behövs för att möjliggöra en välfungerande 
och effektiv banhållning. Bestämmelser av 
detta slag ingår inte i vår nuvarande lagstift-
ning. Avsikten är inte att ändra det nuvarande 
banhållningssystemet. Staten skall svara för 
kostnaderna för statens bannät. 

Propositionen har inte några direkta eko-
nomiska konsekvenser för privathushåll eller 
enskilda personer. Vissa alldeles små ersätt-
ningsbelopp som bestämts vid järnvägsför-
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rättning skall dock inte betalas. Genom pro-
positionen säkerställs transportmöjligheterna 
för näringslivet.  

Propositionen har inte några direkta konse-
kvenser för den kommunala ekonomin. Sam-
projekt för kommunerna och banhållaren, 
t.ex. projekt som gäller anläggande av gator, 
byggande av banor eller anläggande av servi-
ceområden, skall kunna genomföras med 
stöd av separata avtal. 

Det stomnät för järnvägar som föreslås i 
propositionen grundar sig på en granskning 
som omfattar hela bannätet och på vilken till-
lämpades lagen om bedömning av miljökon-
sekvenserna av myndigheters planer och 
program. När ett banavsnitt fastställs ingå i 
stomnätet för järnvägar innebär beslutet ännu 
inte att omedelbara förbättringsåtgärder vid-
tas. När klassificeringen blivit klar uppgörs 
reparationsplaner i enlighet med de trafikpo-
litiska målen och inom resursramarna. Det 
behövs ca 3,3 miljarder euro för att man skall 
uppnå kvalitetsnivå på hela stomnätet. Med 
den nuvarande finansieringen för banhållning 
tar det minst 25 år innan målet kan nås. 

Möjligheten att dela upp järnvägsförrätt-
ningen på två förrättningar sänker räntekost-
naderna på de ersättningar som banhåll-
ningsmyndigheten skall betala. Å andra sidan 
kan uppdelningen av inlösningen på två för-
rättningar i någon mån utöka förrättnings-
kostnaderna. Föremålen för ersättningen och 
ersättningsgrunderna ändras inte i någon be-
tydande grad, och därför har reformen inte 
några verkningar på anslagen för markför-
värv. 

Skydds- och frisiktsområden uppkommer 
inte automatiskt invid järnvägarna när lagen 
träder i kraft, utan det förutsätts järnvägspla-
ner för anläggande av områdena. Järnvägs-
planen inrymmer i praktiken de handlingar 
som för närvarande upprättas för ansökan om 
servitutsrätt, och därför ökar inte kostnaderna 
till denna del från nuläget. Detsamma gäller 
de ersättningar som bestäms vid förrättning-
arna. 

Förslaget innebär att arbetsmängden vid 
Banförvaltningscentralen ökar i synnerhet 
inom det planerade samarbetet med planläg-
garen. Om man genom samarbetet kan bättre 
samordna planläggningen och byggandet av 
banor innebär detta inbesparingar vid genom-
förandet av banprojekt. I detta fall stöder sig 

även markanvändningen på ett effektivt tra-
fiksystem. På detta sätt kan man nå betydan-
de samhällsekonomisk nytta. 
 
4.2. Konsekvenser i fråga om organisa-

tion och personal 

I målen för lagen betonas öppenheten i 
banplaneringen och möjligheten att förstå 
planerade lösningar. Interaktiva förfaranden, 
som hittills har tillämpats på frivillig basis, 
har ökat behovet av planeringspersonal vid 
Banförvaltningscentralen. Planeringen av 
järnvägar grundar sig på planläggning, och 
därför behövs det även i fortsättningen ar-
betsinsatser som gäller förfaranden för delta-
gande och myndigheternas samråd. Godkän-
nande av planer som gäller privata spåran-
läggningar ökar arbetsmängden vid Banför-
valtningscentralen i någon mån. Banhållarna 
får extra uppgifter när förfarandet för ned-
läggning av järnvägar införs. 

De nya förfaranden som utformas genom 
den föreslagna lagen ökar i någon mån järn-
vägsmyndigheternas arbetsuppgifter och per-
sonalbehov. På grund av det ökade plane-
ringsarbetet kommer förslaget dessutom att 
utöka de resurser som krävs för planeringen 
med 3—5 personers årsverken, i synnerhet 
när lagen börjar tillämpas. Behovet av resur-
ser ökar också till följd av de ökade kontakter 
och det utökade samarbete med intressegrup-
per, t.ex. kommunerna, som förslaget med-
för.   
 
 
4.3. Konsekvenser för miljön 

Järnvägarna är en miljövänlig transport- 
och förflyttningsform. Beroende på utsläpps-
slag står tågtrafiken för endast 0,2—1,8 pro-
cent av trafikutsläppen, dvs. en betydligt läg-
re andel än järnvägstrafikens prestationsan-
delar. Ett av målen med den nya lagen är att 
vid banhållningen i allt större utsträckning 
beakta miljöaspekterna på ett sätt som främ-
jar hållbar utveckling. Det är då viktigt att 
bekämpa buller och vibration samt att skydda 
marken och grundvattnet liksom att värna om 
kulturmiljön på stationsområdena.  

Järnvägsplaneringen är nära förknippad 
med den övriga områdesplaneringen. Utred-
ningsplanerna och järnvägsplanerna baserar 
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sig på en plan med rättsverkningar enligt 
markanvändnings- och bygglagen, där järn-
vägsområdets läge och förhållande till annan 
områdesanvändning har klarlagts. Uppnåen-
det av de riksomfattande målen för områdes-
användningen främjas vid järnvägsplanering-
en. Med metoder inom banhållningen främjas 
en hållbar samhällsutveckling och ett hållbart 
byggande samt en öppen och interaktiv pla-
nering. 
 
 
4.4. Konsekvenser för medborgarna 

Järnvägarna erbjuder möjligheter till smi-
dig, punktlig och trygg persontrafik inom sitt 
verkningsområde. Som en del av trafiksy-
stemet har järnvägarna verkningar också för 
dem som bor längre bort. I tättbebyggda trak-
ter är spårtrafiken ett alternativ till privatbi-
lismen. Avsikten är att den föreslagna lagen 
skall öka spårtrafikens andel i kollektivtrafi-
ken i stadsregionerna och tillhandahålla smi-
diga möjligheter att förflytta sig mellan olika 
delar i riket. När trafiksystemet vidareutveck-
las är målet att beakta behoven hos olika be-
folkningsgrupper, t.ex. barn, rörelsehindrade 
och framför allt befolkningen med stigande 
medelålder. 

Transporter inom godstrafiken kan skötas 
effektivt på järnväg. Ställningen för de före-
tag som är kunder inom godstrafiken kom-
mer åtminstone inte att försämras till följd av 
den föreslagna lagen. 

I lagen föreslås också bestämmelser om 
nedläggning av järnvägar. I bestämmelserna 
som gäller nedläggning förutsätts att tillgäng-
ligheten till den berörda regionen och trans-
portbehoven i den har tryggats på något an-
nat sätt.  
 
4.5. Konsekvenser för trafiksäkerheten 

I lagen har tagits in bestämmelser om pla-
nering, användning, underhåll och avlägs-
nande av plankorsningar. Syftet med be-
stämmelserna är att förbättra trafiksäkerhe-
ten. Efter det att banlagen har trätt i kraft 
skall nya plankorsningar tillåtas endast på 
annat håll än inom stomnätet. Eftersom järn-
vägsområden i tilltagande grad korsas också 
med snöskotrar innehåller lagen bestämmel-
ser om terrängfordonstrafik. På järnvägsom-

råden skall terrängfordon få framföras bara 
med tillstånd av banhållaren. 
 
4.6. Konsekvenser för utvecklandet av re-

gionerna 

Trafiksystemet och järnvägarna som en del 
av det är viktiga med tanke på utvecklandet 
av regionerna. Utvecklingen av bannätet ska-
par förutsättningar för trafik, transport och 
näringsverksamhet i olika delar av landet. 
Genom banhållning kan man främja regio-
nernas egna utvecklingsstrategier och regio-
nala särdrag. 

Nedläggning av lågtrafikerade järnvägar är 
en negativ lösning med tanke på regionerna, 
men för att resurserna skall kunna fördelas på 
ett förnuftigt sätt måste även nedläggnings-
beslut kunna fattas i fortsättningen. I sam-
band med eventuella nedläggningar skall det 
alltid ses till att det finns andra färd- och 
transportförbindelser till området. Järnvägar 
skall läggas ned med stöd av en godkänd 
järnvägsplan. Också efter en eventuell ned-
läggning skall det prövas särskilt om det är 
motiverat att Banförvaltningscentralen avstår 
från att förvalta området. 
 
4.7. Konsekvenser för företagen 

Ett fungerande transportsystem är en cen-
tral förutsättning för de finländska företagens 
verksamhet, eftersom transportsträckorna är 
längre och transportkostnaderna högre än för 
företagen i Mellaneuropa. Eftersom järnvä-
garna har en marknadsandel om ca 25 pro-
cent av godstrafiken i Finland är ett funge-
rande bannät av väsentlig betydelse för de fö-
retag som anlitar transporttjänster och för fö-
retagens konkurrenskraft. 

Den föreslagna lagen har inte några direkta 
konsekvenser för företagen, eftersom lagen 
innehåller i första hand bestämmelser om för-
farandet vid planering av järnvägar. Lagen 
skall inte tillämpas på slutna privata spåran-
läggningar, men också trafiken på privata 
spåranläggningar måste fungera tryggt och 
utan att orsaka fara. Avlägsnandet av plan-
korsningar kan medföra längre transport-
sträckor i sådana fall då det inte byggs någon 
plankorsning på samma plats, men vid järn-
vägsförrättning skall det bestämmas en er-
sättning för olägenheten till följd av omvä-
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gen. De tillstånd som nämns i lagen används 
redan i dagens läge, och på denna punkt or-
sakas inte företagen något extraarbete eller 
några merkostnader. 

En förutsättning för en eventuell nedlägg-
ning av en järnväg i framtiden är att tillgäng-
ligheten till den berörda regionen och trans-
portbehoven i den har tryggats på något an-
nat sätt än på järnväg. 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

5.1. Beredningsskeden och beredningsma-
terial 

Kommunikationsministeriet tillsatte den 16 
februari 2004 en arbetsgrupp, banlagsarbets-
gruppen, som skulle utarbeta ett förslag till 
banlag i form av en regeringsproposition. 
Arbetsgruppen skulle dessutom bedöma nöd-
vändigheten av lagstiftning för den övriga 
spårtrafiken. 

Arbetsgruppen ordnade ett diskussionsmö-
te till grund för revideringsarbetet. Till mötet 
inbjöds representanter för de viktigaste myn-
digheterna och intressegrupperna. Arbets-

gruppens preliminära utkast till en ny banlag 
presenterades vid ett diskussionsmöte i juni 
2005. I mötet deltog förutom representanter 
för statliga och kommunala myndigheter 
samt VR-Group Ab också representanter för 
organisationerna för näringslivet och natur-
vården. Dessutom inlämnades skriftliga utlå-
tanden om utkastet. 

Banlagsarbetsgruppens betänkande med 
förslag till banlag blev klart den 29 novem-
ber 2005. Betänkandet var enhälligt. 
 
5.2. Remissyttranden 

Utlåtanden om banlagsarbetsgruppens be-
tänkande begärdes av 39 organisationer. I ut-
låtandena ansågs lagen i huvudsak vara nöd-
vändig. De centralaste yrkandena om ändring 
och precisering gällde förutsättningarna för 
nedläggning av järnvägar och regleringen av 
plankorsningar. Propositionen har komplette-
rats och preciserats utgående från kommenta-
rerna samt responsen från ett diskussionsmö-
te i maj 2006. Utkastet till proposition har 
funnits till påseende på kommunikationsmi-
nisteriets webbplats sedan våren 2006. 
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag  

1.1. Banlagen  

1 kap.  Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens syfte. Syftet med lagen är att 
upprätthålla och utveckla järnvägsförbindel-
serna som en del av trafiksystemet så som 
beskrivs i paragrafen. Avsikten är att det ge-
nom lagen skall utformas rättsliga grunder 
för att järnvägarna skall kunna upprätthållas 
och utvecklas med beaktande av person- och 
godstrafikens behov. Järnvägarna och anord-
ningarna på dem skall ha en sådan struktur 
och ett sådant läge att de fungerar och är 
trygga. När det gäller tågtrafiken förutsätts 
att säkerheten beaktas under alla banhåll-
ningsfaser, från planering till byggande och 
ända till och med underhåll. Hållbar utveck-
ling har av tradition accentuerats inom ban-
hållningen.  

Syftet med lagen är dessutom att trygga ut-
förandet av banhållningsrelaterade uppgifter 
– upprätthållande, utvecklande och byggande 
– för att järnvägarna skall kunna fungera som 
en trafikform som förenar olika delar av ri-
ket. Avsikten är att föra fram järnvägarnas 
betydelse på riksnivå och deras särdrag som 
bör beaktas också i samband med övrig pla-
nering av markanvändningen. Ett ytterligare 
syfte med lagen är att ge sakägarna och de 
övriga intressenterna möjlighet att yttra sig 
och påverka innehållet i utredningsplaner och 
järnvägsplaner samt söka ändring i sådana 
planer. Banhållningsmyndigheten samarbetar 
med landskapen och kommunerna för att 
genomföra planerna och samordna plane-
ringen av markanvändningen. Samtidigt 
genomförs bestämmelserna i artikel 9 stycke 
2 i Århuskonventionen om den besvärsrätt 
som en registrerad förening eller stiftelse 
vars syfte är att främja miljöskydd, hälso-
skydd och naturvård eller trivseln i boende-
miljön har i fråga om planer som gäller järn-
vägar för fjärrtrafik.  

2 §. Tillämpningsområde. Lagen tillämpas 
på det bannät som förvaltas av Banförvalt-
ningscentralen och på privata spåranlägg-
ningar så som föreskrivs i lagen. Bestämmel-

serna gäller i huvudsak det statsägda bannätet 
som administreras av Banförvaltningscentra-
len. I lagen finns bestämmelser om planer 
som gäller bannätet samt om banhållning, 
nedläggning av banor, banhållarens rättighe-
ter och skyldigheter och fastighetsägarnas 
och de övriga sakägarnas rättsliga ställning i 
ärenden som gäller banhållning. 

I 2 mom. bestäms om hur lagen skall till-
lämpas på privata spåranläggningar. De före-
slagna bestämmelserna om planering, byg-
gande och underhåll skall inte tillämpas på 
privata spåranläggningar på i 92 § i väglagen 
(267/1981) avsedda hamn-, lager- eller fa-
briksområden eller andra motsvarande områ-
den som avstängts från allmän trafik. På de 
ovan nämnda områdena skall järnvägar dock 
planeras, byggas och underhållas så att tåg-
trafik och annan trafik kan fungera tryggt. 
Järnvägarna får inte heller orsaka fara för 
verksamheten på området, vilket innebär t.ex. 
att spåranläggningar och de anordningar som 
krävs för järnvägen skall placeras på området 
på ett sådant sätt att verksamheten på områ-
det inte äventyras. 

Enligt 3 mom. skall bestämmelserna i 31—
34 § inte tillämpas på privata spåranlägg-
ningar. Vidare sägs att lagen inte skall till-
lämpas på nedläggning av privata spåran-
läggningar. En privat spåranläggning kan 
vara i privat ägo, och då är inte bestämmel-
serna om överlåtelse av statlig fast egendom 
tillämpliga i samband med överlåtelse av 
järnvägsområdet. Om en privat spåranlägg-
ning ägs av staten men förvaltas av någon 
annan än Banförvaltningscentralen, skall la-
gen om rätt att överlåta statlig fastighetsför-
mögenhet (973/2002) tillämpas på överlåtel-
se av järnvägsområdet. När överlåtelsen be-
reds behöver det dock inte utarbetas någon 
järnvägsplan. 

3 §. Definitioner. Det föreslås att vissa cen-
trala begrepp i lagen definieras. I 1 punkten 
definieras järnväg. En järnväg inrymmer 
själva banan samt de byggnader, anläggning-
ar och anordningar som finns på järnvägsom-
rådet och som behövs för järnvägen och för 
att sköta och trygga trafiken samt för all 
verksamhet som hänför sig till dessa. Med en 
bana avses en eller flera spåranläggningar, 
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konstruktioner som behövs för att bära spår-
anläggningen samt vallar, skärningar och di-
ken i anslutning till dem, samt alla special-
konstruktioner och specialanordningar som 
hör till banans konstruktion och som behövs 
för att sköta trafiken, t.ex. broar, trummor, 
säkerhetsanordningar och anordningar som 
krävs för elektrifiering. Med järnväg avses 
inte metro eller snabbspårvägar.  

I 2 punkten definieras järnvägsområde. 
Med järnvägsområde avses ett område som 
behövs för järnvägen och skötseln av trafiken 
på den. Järnvägsområdet omfattar ett banom-
råde, med vilket avses det område som krävs 
för banan, bangården och de konstruktioner 
och anordningar som direkt hör till dem. Med 
anordningar avses bl.a. elektroniska kon-
struktioner och säkerhetsanordningar. Vid 
behov omfattar järnvägsområdet även servi-
ceområden för järnvägstrafik. 

I 3 punkten definieras serviceområden för 
järnvägstrafik, t.ex. upplags-, stations-, per-
rong-, lastningsområden samt områden för 
infartsparkering.  

I 4 punkten definieras frisiktsområde, med 
vilket avses ett område för frisikt som sträck-
er sig från en plankorsning mot banan och 
som syftar till att trygga vägtrafikanternas 
säkerhet. 

I 5 punkten definieras biområde. Med bi-
område avses ett marktäktsområde som be-
hövs för banhållningen, en uppläggningsplats 
för marksubstanser eller ett nödvändigt om-
råde för anordningar som behövs för ban-
hållningen. 

I 6 punkten definieras skyddsområde. Med 
skyddsområde avses ett område utanför järn-
vägsområdet med en bestämd utsträckning 
som anläggs för att främja banans och järn-
vägstrafikens säkerhet. Inom skyddsområdet 
skall fastighetsägarens rättsliga ställning 
kunna begränsas och banhållaren tilldelas 
vissa befogenheter. 

Med banhållning avses enligt 7 punkten 
alla de uppgifter och åtgärder som hänför sig 
till planering, förvärv, byggande, förvaltning 
och underhåll av en järnväg och fast egen-
dom som hänför sig till den. 

I 8 punkten omnämns för tydlighetens 
skull, att med byggande av järnväg avses 
förutom anläggande av ny järnväg också för-
bättring av järnväg. 

Med bannät avses enligt 9 punkten statsäg-

da järnvägar som förvaltas av Banförvalt-
ningscentralen.  

Med privat spåranläggning avses enligt 10 
punkten en till bannätet ansluten järnväg som 
inte är statsägd och inte förvaltas av Banför-
valtningscentralen. En privat spåranläggning 
skall kunna ägas eller förvaltas av ett privat-
rättsligt eller offentligrättsligt samfund. En 
järnväg förvaltas inte av Banförvaltningscen-
tralen om den genom avtal har överförts från 
Banförvaltningscentralen så att den uteslu-
tande används och underhålls av ett annat 
samfund. 

Med väg avses enligt 11 punkten enskilda 
vägar enligt lagen om enskilda vägar 
(358/1962), landsvägar enligt landsvägslagen 
(503/2005) och gator enligt markanvänd-
nings- och bygglagen (132/1999) samt en-
skilda vägar på vilka lagen om enskilda vä-
gar inte tillämpas. 

Med fastighet avses enligt 12 punkten även 
ett outbrutet område och gårdars samfällda 
område, vilka enligt fastighetsregisterlagen 
(392/1985) inte är fastigheter. 

4 §. Klassificering av järnvägar. Bannätet 
skall delas in i två klasser, dvs. stomnätet för 
järnvägar och det övriga bannätet. Stomnätet 
för järnvägar skall bestå av banor för snabb 
persontrafik och tung godstrafik. Med bana 
för snabb persontrafik avses här en bana som 
kännetecknas av att målet är en hastighet på 
minst 160 km/h. Banorna för tung godstrafik 
förutsätter att axelbelastningarna höjs till 25 
ton, och till 30 ton på banavsnitt om vilka av-
talas särskilt. 

Banorna inom stomnätet skall vara av na-
tionell betydelse och dessutom betjäna lång-
väga trafik mellan landskapen. Stomnätet 
skall ha sådana egenskaper och vara i ett så-
dant skick att det kan erbjuda möjligheter till 
så snabb persontrafik och så effektiv godstra-
fik som möjligt. I beslutet om stomnätet fast-
ställs särskilt vilka banor som är banor för 
snabb persontrafik och vilka som är banor för 
tung godstrafik. 

Enligt 2 mom. skall det övriga bannätet ut-
göras av det återstående bannätet. Det övriga 
bannätet skall komplettera stomnätet när det 
gäller att tillgodose transportbehoven inom 
person- och godstrafiken.  

Enligt 3 mom. skall kommunikationsmini-
steriet bestämma vilka banor som hör till 
stomnätet.  
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5 §. Utvecklande och underhåll av 
bannätet. Av 1 mom. framgår målen och rol-
len för utveckling och underhåll av bannätet 
över lag och med tanke på uppnåendet av 
målen enligt annan lagstiftning. I 24 § i 
markanvändnings- och bygglagen konstate-
ras att de statliga myndigheterna i sin verk-
samhet skall beakta de riksomfattande målen 
för områdesanvändningen och främja möj-
ligheterna att uppnå dem. Målen bör likväl 
understrykas även i denna lag. Också i regi-
onutvecklingslagen förpliktas de statliga 
myndigheterna att beakta de rikstäckande 
målen för regionutvecklingen och främja 
uppnåendet av målen och likaså att i sin 
verksamhet beakta landskapsprogrammen 
och främja genomförandet av dem. Bannätet 
påverkar regionutvecklingen, och därför bör 
utveckling av regionerna nämnas särskilt i 
lagen. Utvecklandet av bannätet skall också 
främja den planering av markanvändning 
som genomförs genom planerna till den del 
det är möjligt med hänsyn till järnvägarnas 
särdrag.  

I 2 mom. anges servicemålen för bannätet. 
Järnvägarna skall vara trygga till både sin 
konstruktion och sina egenskaper och erbju-
da möjligheter till trygg och välfungerande 
trafik och transport mellan olika regioner i 
landet. När de ovan nämnda målen eftersträ-
vas bör hänsyn tas till folkmängden och olika 
näringsgrenars transportbehov. När bannätet 
utvecklas och underhålls bör därför de ovan 
nämnda behoven beaktas för varje region i så 
hög grad som bannätet medger. I 2 mom. be-
tonas dessutom ett sparsamt utnyttjande av 
naturresurserna, vilket utgör en del av den 
hållbara utveckling som nämns i 1 §. När 
bannätet utvecklas och underhålls gäller det 
att minimera de olägenheter som järnvägarna 
och järnvägstrafiken medför i sådana fall då 
olägenheterna inte kan förhindras. När det 
gäller att minimera olägenheterna spelar ock-
så planeringen av markanvändning och byg-
gandet i närheten av bannätet en betydande 
roll. 

6 §. Byggande av järnväg. I 1 mom. be-
stäms om förutsättningarna för att en järnväg 
skall kunna byggas. I den nya lagen omfattar 
byggande också förbättring av järnvägar. De 
vanligaste grunderna för att järnvägar byggs 
utgörs av skäl som hänför sig till trafikök-
ning, snabb trafik, transportbehov och järn-

vägarnas säkerhet. En grund för byggande 
kan vara att eliminera eller minska olägenhe-
terna till följd av trafiken, t.ex. vibrations- 
och bullerolägenheter. Olägenheterna kan 
minskas genom t.ex. bullerhinder och lös-
ningar i fråga om banans konstruktion. På 
riksnivå eller på landskapsnivå kan det inträf-
fa sådana förändringar som kräver att en be-
fintlig järnväg förbättras eller rent av att det 
byggs en ny bana. Byggande kan handla om 
t.ex. att elektrifiera ett banavsnitt eller bygga 
ett extraspår.  

I 1 mom. konstateras också den förpliktelse 
som härrör ur markanvändnings- och bygg-
lagen och enligt vilken det inte är tillåtet att 
bygga i strid med en plan med rättsverkning-
ar. Skyldigheterna att iaktta en sådan plan va-
rierar beroende på syftet med planen. Land-
skaps- och generalplanerna styr byggandet på 
ett allmännare plan, och skyldigheten att föl-
ja planen är mera detaljerad när det gäller de-
taljplaner. Enligt markanvändnings- och 
bygglagen kan en generalplan också godkän-
nas så att den inte har sådana rättsverkningar 
som avses i lagen.  

I 2 mom. bestäms om byggande av en ny 
järnväg. Det primära alternativet är att för-
bättra den järnväg som finns. En järnväg 
skall kunna byggas om det existerande 
bannätet inte längre uppfyller kraven i fråga 
om trafiken, transportbehovet eller områdes-
användningen och dessa behov inte kan till-
fredsställas genom förbättrande av järnvägen. 
En ny järnväg skall kunna byggas också när 
olägenheterna av trafiken inte kan minskas i 
tillräcklig utsträckning på något annat sätt. 
Om förhållandet mellan planering av järnväg 
och områdesplanering bestäms i 8 och 10 §. 

I 3 mom. föreskrivs om de allmänna prin-
ciper som banhållaren skall beakta när en 
järnväg byggs. Samhällsekonomisk effektivi-
tet står som utgångspunkt, vilket innebär att 
åtgärderna för byggande av järnväg skall rik-
tas och dimensioneras så att de blir så effek-
tiva och ekonomiska som möjligt. Byggande 
av järnväg medför alltid olägenhet eller ska-
da för någon. Ersättning för olägenheterna 
och skadorna fastställs vid järnvägsförrätt-
ning. Om de krav som ställts på byggande av 
järnväg medger olika tekniska lösningar, bör 
en sådan arbetsmetod eller teknisk lösning 
väljas som gör det möjligt att förebygga olä-
genheterna eller skadorna eller genom vilken 
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antalet skador och olägenheter hålls så lågt 
som möjligt.  

I 3 mom. betonas vidare omständigheter 
som skall beaktas särskilt i samband med 
byggande av järnväg. Tågtrafikens och den 
övriga trafikens säkerhet är en essentiell frå-
ga i samband med byggande och förbättring. 
Banans trafikmässiga och tekniska funktion 
samt den nuvarande och planerade markan-
vändningen i området och miljöaspekter är 
också viktiga omständigheter. Järnvägens 
konsekvenser för miljön utreds i enlighet 
med lagen om förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning (468/1994) eller på något 
annat sätt. Även miljökonsekvenserna av 
själva byggandet skall beaktas. 

Enligt 4 mom. skall olika befolkningsgrup-
pers behov uppmärksammas. När serviceom-
råden förbättras eller byggs bör barns, äldres 
och rörelsehindrades behov beaktas inom 
persontrafiken. 

7 §. Banförvaltningscentralen, banhållare 
och kostnaderna för banhållningen. I 1 mom. 
förordnas Banförvaltningscentralen att för-
valta det statsägda bannätet avsett för allmän 
trafik. Staten skall svara för kostnaderna för 
banhållningen på det statsägda bannätet. 
Banhållaren skall bära det slutliga ansvaret 
för bannätets skick oavsett att banarbetena 
utförs av externa entreprenörer. Banförvalt-
ningscentralen skall svara för kostnaderna för 
banhållningen inom ramen för statsbudgeten. 
Genom den föreslagna lagen tilldelas vissa 
rättigheter för banhållningen, vilka grundas 
för banhållaren och utövas i banhållarens 
namn. 

Också andra instanser kan frivilligt, på ba-
sis av avtal med Banförvaltningscentralen, ta 
del i kostnaderna för byggande och under-
håll. Huvudregeln är att staten svarar för 
kostnaderna för banhållningen. Utomstående 
offentliga eller privata instanser deltar av sär-
skilda skäl, t.ex. därför att byggandet, på ini-
tiativ av en utomstående instans, i samband 
med ett banprojekt kvantitativt och kvalita-
tivt överskrider behoven hos sedvanlig ban-
hållning. Som exempel kan nämnas plan-
korsningar, över- eller underfarter och övriga 
arrangemang i anslutning till stationerna.  

Enligt 2 mom. är den som äger eller inne-
har en privat spåranläggning banhållare och 
skall också svara för banhållningskostnader-
na från förgreningen.  

I 3 mom. konstateras att bannätet byggs ut 
och underhålls i den utsträckning som statli-
ga budgetanslag och övrig finansiering tillå-
ter. Den huvudsakliga finansieringen för 
banhållningen fås således ur statsbudgeten. I 
3 § i järnvägslagen och i banskattelagen 
(605/2003) finns bestämmelser om annan 
banhållning. Järnvägs- och investeringsavgif-
ter är avgifter som avses i banskattelagen. 
 
2 kap.  Planering av järnväg   

8 §. Allmänt om planering av järnväg. Pre-
liminära planer för bannätet uppgörs redan i 
ett tidigt skede i samarbete med andra myn-
digheter som en del av områdesplaneringen 
och planeringen av trafiksystemet. Samar-
betsformerna och sätten att samarbeta varie-
rar i olika situationer, och därför är det inte 
nödvändigt att i lagen ta in bestämmelser om 
den banplanering under det inledande skedet 
som har karaktär av förhands- eller behovsut-
redning. Utarbetandet av en järnvägsplan och 
en utredningsplan är konkreta planeringsfaser 
för bannätet som tas in i lagen. Bannätet är 
en helhet och ett sammanhängande system, 
och därför kännetecknas också planeringen 
av bannätet av en vidsträckt regional dimen-
sion på minst landskapsnivå. Nästan vilka 
utvecklingsinsatser som helst som gäller 
bannät har följdverkningar på annat håll 
inom bannätet.  

Enligt 2 mom. skall banhållaren samarbeta 
med trafikmyndigheterna, förbunden på 
landskapsnivå, kommunerna och de regiona-
la miljöcentralerna under alla faser för plane-
ring av järnvägar. Detta är nödvändigt på 
grund av de omfattande konsekvenser som är 
kännetecknande för längsgående projekt. 
Med trafikmyndigheter avses här väghåll-
ningsmyndigheten samt, när en bana planeras 
av banhållaren för en privat spåranläggning, 
banhållningsmyndigheten. Planering av 
bannätet utgör ett led i områdesplaneringen 
och utvecklingen av trafiksystemet. I enlighet 
med 24 § i markanvändnings- och bygglagen 
skall banhållaren i likhet med övriga myn-
digheter främja möjligheterna att uppnå de 
riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen, så som nämns i 5 § 2 mom. i den nya 
lagen.  

Enligt 3 mom. skall planeringen av en 
järnväg vid behov grunda sig på planeringen 
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avseende utvecklandet av hela trafiksyste-
met, dvs. planeringen av alla de övriga trafik-
formerna. Den planering som avser att ut-
veckla trafiksystemet behövs i synnerhet i 
stadsregioner och i de fall det är möjligt att 
tillgodose ett trafikbehov med alternativa 
metoder. 

9 §. Rätt till utredning. Enligt paragrafen 
skall banhållaren kunna utföra sådana utred-
ningsarbeten på en fastighet som hör till pla-
neringsområdet vilka behövs för järnvägsom-
rådet. På grund av utredningarnas preliminä-
ra karaktär och på grund av att det i det här 
skedet ännu inte handlar om ett faktiskt pro-
jekt, skall det inte behövas något separat till-
ståndsbeslut. Rätten att utföra utredningsar-
beten skall gälla direkt med stöd av lagen i 
motsats till andra projekt enligt inlösningsla-
gen, där tillstånd beviljas av länsstyrelsen. I 
övrigt har avsikten varit att förenhetliga orda-
lydelsen i paragrafen så att den stämmer 
överens med de förutsättningar för tillstånd 
för undersökning som nämns i 84 § i inlös-
ningslagen. Som exempel på utredningsarbe-
ten nämns i paragrafen mätning, utmärkning 
i terrängen, kartläggning och markundersök-
ning och undersökning av berggrunden. När 
utredningsarbeten utförs skall ingrepp i 
andras egendom undvikas. Endast sådana åt-
gärder som är nödvändiga för utredningen 
skall vara tillåtna. Utredningsarbetet skall ut-
föras på ett sådant sätt att störningar för 
markägaren eller någon annan motsvarande 
intressent undviks i mån av möjlighet. Tiden 
och platsen för åtgärderna bör förläggas så 
att de orsakar så små olägenheter som möj-
ligt. Det bör t.ex. finnas särskilt goda grunder 
för utredningsåtgärder på ett gårdsområde el-
ler på en åker under odlingssäsongen. 

Det område där utredningar kan utföras är 
ett planeringsområde. Planeringsområdet om-
fattar det planerade järnvägsområdet och 
järnvägens verkningsområde. Med verk-
ningsområde avses det område som kan tän-
kas beröras av de skadliga konsekvenserna 
av järnvägen, t.ex. buller och vibration. 

Utredningsarbeten skall få inledas när ban-
hållaren har beslutat att inleda utarbetandet 
av en utredningsplan eller en järnvägsplan. I 
2 mom. föreslås en bestämmelse om det för-
farande som avser detta. Ärendet skall an-
tingen kungöras eller tillkännages på något 
annat sätt. Om någon åsamkas skada eller 

olägenhet på grund av utredningsarbetet och 
det inte överenskoms om ersättningar, skall 
ersättningsärendena avgöras vid järnvägsför-
rättning. 

10 §. Planering av järnvägsområde och 
områdesplanering. Planeringen av trafiksy-
stemet och därmed också planeringen av 
järnvägsområden hör nära samman med an-
nan områdesplanering. Detta anges i 1 mom., 
enligt vilket utredningsplaner och järnvägs-
planer som gäller byggande av järnvägar 
skall grunda sig på en sådan plan med rätts-
verkningar som avses i markanvändnings- 
och bygglagen och i vilken järnvägsområdets 
läge och dess förhållande till övrig områdes-
användning har klarlagts. Detaljplaner och 
landskapsplaner är alltid planer med rätts-
verkningar. Också en generalplan är en plan 
med rättsverkningar, om inte kommunfull-
mäktige med stöd av 45 § i markanvänd-
nings- och bygglagen godkänner generalpla-
nen så att den inte har sådana rättsverkningar 
som avses i lagen. Av beslutet om godkän-
nande av en generalplan skall tydligt framgå 
när och till vilka delar det är fråga om en ge-
neralplan utan rättsverkningar.   

Landskapsplanens och generalplanens 
översiktlighet och detaljplanens  detaljrike-
dom medför att den i 1 mom. avsedda följden 
av att planen följs varierar beroende på plan-
nivån. Landskapsplanen och generalplanen 
styr byggandet mera generellt medan skyl-
digheten att följa planen är detaljerad på de-
taljplaneområden. Också planeringen av 
järnvägsområden innebär planering som pre-
ciseras stegvis, vilket innebär att utrednings-
planen är översiktligare och järnvägsplanen 
mera detaljerad. 

Av bestämmelsen framgår planens betydel-
se när den sammanför olika sektormyndighe-
ters planer. För tydlighetens skull konstateras 
i 1 mom. att när en plan med rättsverkningar 
håller på att utarbetas eller ändras på ett om-
råde skall åtgärder kunna vidtas i syfte att ut-
arbeta en utredningsplan eller en järnvägs-
plan som grundar sig på planens mål i fråga 
om markanvändning, trafik och miljö. I så-
dana fall skall banhållaren kunna börja utar-
beta en utredningsplan eller en järnvägsplan i 
samråd med de myndigheter som svarar för 
planläggningen. Planen skall ha godkänts el-
ler fastställts när den utredningsplan eller 
järnvägsplan som motsvarar den i planen an-
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givna sträckningen för järnvägen godkänns. 
Det kan dock anses att beslutet om godkän-
nande av planen inte nödvändigtvis bör ha 
vunnit laga kraft när utredningsplanen eller 
järnvägsplanen godkänns.  

Det som beskrivs ovan gäller således ut-
redningsplaner och järnvägsplaner som utar-
betas för byggande av nya banor eller för-
bättring av befintliga banor. Syftet med plan-
läggningen är i första hand att skapa förut-
sättningar för områdesanvändning. I 6 kap. 
beskrivs förutsättningarna för beslut om ned-
läggning av banor. 

I informationssyfte hänvisas i 2 mom. till 
myndighetspåverkan i fråga om de riksom-
fattande målen för områdesanvändningen, 
landskapsplanen och generalplanen i enlighet 
med markanvändnings- och bygglagen. Be-
stämmelsen kompletterar 8 § 2 mom., där det 
bestäms om samarbete mellan myndigheter. 

Enligt 3 mom. skall en utredningsplan och 
en järnvägsplan för förbättring av en befintlig 
järnväg kunna utarbetas också utan en plan, 
om järnvägens sträckning och förhållande till 
annan markanvändning och till miljön annars 
kan klarläggas i samarbete med de centrala 
myndigheterna, dvs. kommunen, förbundet 
på landskapsnivå och den regionala miljö-
centralen. Bestämmelsen gäller i första hand 
sådana smärre förbättringar av banor i gles-
bygdsområden som inte har så stora verk-
ningar för markanvändningen och miljön att 
ärendet bör regleras genom planläggning. 

Enligt 4 mom. skall en utredningsplan inte 
få godkännas i strid med en landskapsplan el-
ler en generalplan med rättsverkningar. En 
utredningsplan skall dock kunna godkännas i 
strid med en gällande detaljplan, om godkän-
nandet förordas av kommunen och den regi-
onala miljöcentralen. Det finns ett praktiskt 
behov att avvika från en detaljplan med 
rättsverkningar i sådana fall då planeringen 
av järnväg gäller ett område där planen kon-
stateras vara föråldrad.  

Målet är att beredningen av generalplanen 
och den preliminära planeringen av ett ban-
projekt skall infalla samtidigt. Utrednings-
planen baserar sig då på en landskapsplan el-
ler generalplan med motsvarande noggrann-
het.  

Generalplanen tjänar till ledning när detalj-
planen utarbetas, och på motsvarande sätt 
tjänar utredningsplanen till ledning när järn-

vägsplanen utarbetas. Områdesplaneringen 
och planeringen av banprojektet preciseras 
stegvis, och järnvägsplanen kan därmed god-
kännas i enlighet med den preciserade detalj-
planen. En järnvägsplan skall inte få godkän-
nas i strid med detaljplanen. En bestämmelse 
om detta föreslås i den sista meningen i 4 
mom. 

11 §. Utredningsplan. I 1 mom. bestäms 
om när en utredningsplan skall utarbetas. 
Skyldigheten att utarbeta en utredningsplan 
beror på de verkningar som det planerade 
projektet beräknas ha. Verkningarna bedöms 
första gången när banhållaren under de inle-
dande faserna av planeringsarbetet klarlägger 
om verkningar av projektet är obetydliga el-
ler inte. Om banhållaren bedömer att verk-
ningarna är obetydliga, behövs det inte någon 
utredningsplan. Då kan man börja bereda en 
mera detaljerad järnvägsplan.  

Projektets verkningar är ofta direkt jämför-
bara med projektets omfattning. När ett kort 
banavsnitt förbättras på sin tidigare plats är 
verkningarna vanligen endast obetydliga i 
jämförelse med den tidigare situationen. I 
synnerhet enstaka banförbättringar utanför 
tätorter har sällan andra än obetydliga verk-
ningar. Även i dessa projekt är dock den om-
givande markanvändningen och miljöns sår-
barhet av avgörande betydelse. En annan 
omständighet som visar att paragrafen är be-
roende av prövning är att det skall bedömas 
huruvida frågan om banans sträckning och 
verkningar redan har avgjorts tillräckligt när 
reserveringen för järnvägsområdet har tagits 
in i en detaljplan eller i en generalplan med 
rättsverkningar. Detaljplanerna eller planerna 
med rättsverkningar skall då täcka hela det 
järnvägsområde som planeras eller alternativt 
största delen av det och inrymma lösningar 
som i övrigt är betydande för projektets 
verkningar. Det förutsätts dessutom att kon-
sekvenserna av järnvägen har utretts och att 
dess sträckning och anslutning till miljön har 
presenterats tillräckligt detaljerat i planen. 

I de nämnda planerna presenteras järnvä-
gens sträckning och dess anslutning till mil-
jön så detaljerat att det i de flesta fall inte är 
nödvändigt att utarbeta någon separat utred-
ningsplan för banan för att det skall vara 
möjligt att bygga den bana som märkts ut i 
planen. Dessutom har markägarna och de öv-
riga sakägarna kunnat bevaka sina rättigheter 
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vid planläggningsförfarandet när planen har 
utarbetats och godkänts. Trots att en plan en-
ligt 9 § i markanvändnings- och bygglagen 
skall basera sig på tillräckliga undersökning-
ar och utredningar bör det i samtliga fall sär-
skilt bedömas huruvida undersökningarna 
och utredningarna är tillräckliga, eftersom 
verkningarna har utretts på olika sätt vid 
planläggningsförfarandet under olika tider. 
Ju längre tid som förflutit sedan planlägg-
ningsförfarandet, desto mer kritiskt gäller det 
att förhålla sig till frågan om huruvida de då-
varande konsekvensutredningarna är tillräck-
liga.  

Enligt andra meningen i momentet skall en 
utredningsplan alltid utarbetas när det är frå-
ga om projekt som omfattas av bedömnings-
förfarandet enligt lagen om förfarandet vid 
miljökonsekvensbedömning. Bedömnings-
förfarandet gäller alltid sådana projekt för an-
läggande av järnvägar avsedda för fjärrtrafik 
som nämns i 9 a-punkten i projektförteck-
ningen i 6 § i förordningen om förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning (713/2006). 
Vidare gäller bedömningsförfarandet sådana 
enstaka banprojekt på vilka bedömningsför-
farandet tillämpas enligt 4 § i lagen om förfa-
randet vid miljökonsekvensbedömning.     

12 §. Utredningsplanens innehåll. I para-
grafen bestäms om utredningsplanens inne-
håll. En utredningsplan skall innehålla en ut-
redning om varför det banprojekt som avses i 
utredningsplanen behövs så som i 6 § be-
stäms om förutsättningarna för byggande av 
järnväg. De alternativ som undersökts skall 
klarläggas. Till de grundläggande trafikmäs-
siga och tekniska lösningarna för banan hör 
banans bredd och höjd samt t.ex. huruvida 
banan byggs som en bana för persontrafik el-
ler godstrafik och huruvida det finns plan-
korsningar på banan. Banans sträckning skall 
anges så noggrant att markägarna och de öv-
riga sakägarna med tillräcklig tillförlitlighet 
kan bedöma projektets verkningar för dem. 
Noggrannheten beror i praktiken på terräng-
en och den omgivande markanvändningen.  

Av utredningsplanen skall på ett tillförlit-
ligt sätt och vid behov med grund i under-
sökningar framgå alla verkningar som banan 
beräknas ha. Som exempel på verkningar 
nämns i paragrafen verkningar på väg- och 
trafikförhållandena, trafiksäkerheten, mark-
användningen och miljön. Verkningarna på 

fastighetsstrukturen bör utredas för att det 
skall vara möjligt att genom olika fastighets-
arrangemang undvika onödig uppsplittring av 
ägor. Verkningarna i fråga om människornas 
hälsa, levnadsförhållanden och trivsel skall 
likaså utredas. Utöver det som nämns ovan 
bör den preliminära kostnadskalkylen för 
projektet klarläggas i utredningsplanen med 
en sådan noggrannhet att den bildar en till-
förlitlig grund när de anslag som behövs för 
banhållningen uppskattas. I planen skall ock-
så klarläggas möjligheterna att genom olika 
åtgärder förebygga eller minska skadliga 
följder av banan. Åtgärderna, t.ex. uppföran-
de av buller- och vibrationshinder eller sikt-
skydd, framgår närmare av järnvägsplanen. 

13 §. Utredningsplanens rättsverkningar. 
Utredningsplanens mest betydande rättsver-
kan är att den har en styrande verkan för 
järnvägsplanen på samma sätt som en över-
siktlig plan enligt markanvändnings- och 
bygglagen styr mera detaljerade planer. På 
samma sätt som för landskaps- och general-
planer föreslås att godkännandet av utred-
ningsplanen och den offentliga delgivningen 
av beslutet om detta skall föranleda villkorlig 
bygginskränkning på det område som i ut-
redningsplanen anvisats för järnväg. Den 
myndighet som utfärdar bygglov skall vid 
behandlingen av ett bygglov bedöma om det 
planerade byggandet försvårar möjligheterna 
att förverkliga den järnväg som avses i ut-
redningsplanen. Vid bedömningen skall ban-
hållaren höras. Bygglov skall beviljas, om 
byggandet försvårar möjligheterna att för-
verkliga järnvägen men banhållaren inte lö-
ser in området eller inte i stället för att lösa in 
området betalar ersättning för olägenheten. 
En förutsättning är dock att förvägrandet av 
bygglov på denna grund orsakar sökanden 
betydande olägenheter. Detta kan bli aktuellt 
när sökandens byggplats till arealen är så li-
ten att det planerade byggandet inte kan ske 
utanför det blivande järnvägsområdet på 
mark som disponeras av sökanden, varvid 
byggprojektet helt förhindras eller åtminsto-
ne försvåras märkbart.  

Det föreslås att bygginskränkningen skall 
gälla till dess att beslutet om godkännande av 
utredningsplanen förfaller i enlighet med 26 
§ 1 och 2 mom. En bestämmelse om detta fö-
reslås i 2 mom. Eventuella ersättningsfrågor i 
anslutning till bygginskränkningen skall av-
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göras i enlighet med 65 §. 
Om banhållarens skyldighet att lösa in om-

rådet eller betala ersättning för olägenhet el-
ler frågan om beloppet av inlösningsersätt-
ningen eller ersättningen för olägenhet ger 
upphov till meningsskiljaktigheter, skall 
ärendet avgöras vid järnvägsförrättning enligt 
43 §. 

14 §. Järnvägsplan. Järnvägsplanen är en 
detaljerad plan som skall utarbetas och god-
kännas i samtliga fall som avser byggande av 
järnväg. Motiveringen till att en järnvägsplan 
utarbetas är att järnvägarna har verkningar på 
den kringliggande terrängen och samhället. 
Detta regelmässiga förfarande konstateras i 1 
mom. 

I 2 mom. beskrivs de exceptionella situa-
tioner där det inte behövs någon järnvägs-
plan. Här handlar det enbart om projekt som 
har ringa verkningar. Som sådana projekt kan 
betraktas t.ex. uppförande av utrustningsut-
rymmen eller förlängning av en trumma. När 
frågan om huruvida verkningarna är ringa 
bedöms kan det förutsättas att t.ex. kommu-
nen eller den regionala miljöcentralen kon-
taktas. En förutsättning är dessutom att det 
för förbättringen inte behöver tas nya områ-
den för järnvägsändamål eller att markägaren 
eller en med markägaren jämförbar inneha-
vare skriftligen har samtyckt till att tillskotts-
område tas. För samtycket ställs inga andra 
formkrav än att det tydligt skall ge uttryck 
för medgivande. I det dokument där sam-
tycke ges kan också bestämmas om tidpunk-
ten för besittningstagandet och andra om-
ständigheter i anslutning till ärendet, men 
dessa är inte nödvändiga, utan frågorna kan 
avgöras vid järnvägsförrättning. En med äga-
ren jämförbar innehavare är i detta samman-
hang den som har en permanent eller i övrigt 
på obestämd tid gällande uteslutande rätt att 
disponera över fastigheten. I de fall en järn-
vägsplan är det sedvanliga förfaringssättet 
bör möjligheten att genomföra projektet utan 
en järnvägsplan tolkas snävt. Detta kan 
komma i fråga endast när det gäller alldeles 
obetydliga projekt för förbättring av en järn-
väg, eftersom den öppenhet och växelverkan 
som hör samman med det normala förfaran-
det för järnvägsplaner då inte tillämpas. Inte 
ens en järnvägsplan som gäller ett projekt av 
ringa betydelse får godkännas i strid med en 
plan med rättsverkningar. 

15 §. Järnvägsplanens innehåll. I paragra-
fen bestäms om vad som åtminstone skall 
framgå av en järnvägsplan. Utgångspunkten 
är att järnvägen och dess konstruktioner skall 
anges i järnvägsplanen så detaljerat att sak-
ägarna på basis av järnvägsplanen på ett till-
förlitligt sätt får klarhet i banans sträckning, 
både bredden och längden, samt verkningar-
na på landskapsbilden. Banans sträckning 
skall framställas med kartritningar och banan 
skall på basis av handlingarna kunna överfö-
ras i terrängen genom att man i terrängen 
märker ut det järnvägsområde som skall tas i 
besittning och vars gränser slutgiltigt fast-
ställs vid järnvägsförrättning. En översiktlig 
beskrivning av de principiella lösningarna för 
grund-, bergs- och markkonstruktioner samt 
av de övriga konstruktionerna och systemen, 
t.ex. konstruktionerna för en elektrifierad 
järnväg och torrläggningssystemen, betjänar 
också fortsättningen i fråga om det planerade 
projektet genom att tillhandahålla en grund 
för en framgångsrik och detaljerad byggpla-
nering. I järnvägsplanen beskrivs t.ex. hur 
vatten från områden överströms leds genom 
järnvägsområdet. 

Enligt 1 mom. skall järnvägsplanen också 
åtföljas av en tillräckligt noggrann kostnads-
kalkyl som grund för kostnadsstyrning och 
uppföljning av det planerade projektet. Till 
järnvägsplanen skall dessutom fogas en ut-
redning över de verkningar banan antas ha i 
enlighet med vad som ovan angetts för ut-
redningsplanen. Av järnvägsplanen skall 
också framgå plankorsningar som skall av-
lägsnas, flyttas, kvarstå och anläggas samt 
regleringen av trafikförbindelser, eftersom 
tvärförbindelserna är viktiga för den övriga 
trafiken och på grund av banans hindrande 
verkan. Reglering av enskilda vägar skall 
genomföras med stöd av järnvägsplanen, ga-
tureglering med stöd av en planenlig gatu-
plan och landsvägsreglering med stöd av en 
vägplan. Om det utgående från konsekvens-
utredningarna vidtas strukturella åtgärder i 
syfte att förebygga olägenheter av tågtrafi-
ken, skall åtgärderna, såsom byggande av 
buller- och vibrationsskydd, siktskydd eller 
grundvattenskydd, anges i järnvägsplanen, 
både placeringen och det tekniska genomfö-
randet. 

Enligt 2 mom. skall ägandeförhållandena 
beträffande marken beaktas i mån av möjlig-
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het så att man utan att äventyra målen med 
banprojektet genom ägoreglering och re-
glering av enskilda vägar försöker trygga en 
nyttig användning av fastigheterna. Till pla-
nen skall fogas en uppskattning av kostna-
derna för byggandet och av en eventuell 
kostnadsfördelning. 

Järnvägar har rättsverkningar på skydds-
områden och frisiktsområden utanför järn-
vägsområdet. Bestämmelser om skyddsom-
råden och frisiktsområden föreslås i i 37–38 
§. När markägarens rättsliga ställning in-
skränks på områden av detta slag, bör räck-
vidden för såväl skyddsområdet som frisikts-
området anges i järnvägsplanen. Vid järn-
vägsförrättning skall områdena märkas ut i 
terrängen enligt behov. När det är känt att 
banan senare kommer att breddas, t.ex. så att 
den blir tvåspårig, kan den områdesreserve-
ring som behövs för breddningen anges i 
järnvägsplanen, varvid det för ett sådant om-
råde uppkommer en med utredningsplanen 
jämförbar villkorlig bygginskränkning. Om 
dess giltighetstid bestäms i 26 §. 

När en järnväg byggs på en ny plats genom 
förflyttning, indras järnvägsområdet som 
järnvägsområde i fråga om den gamla rikt-
ningen. I undantagsfall kan en sådan gammal 
bansträckning bevaras som järnvägsområde 
oavsett den nya järnvägen, om den gamla 
sträckningen fortsätter att tjäna något syfte, 
t.ex. som en spåranläggning för mötande tra-
fik, i så hög grad att det är ändamålsenligt att 
bevara den som järnvägsområde. Bestäm-
melser om detta skall ingå i järnvägsplanen. 
Även om det område som blir vid sidan av 
den järnväg som läggs ned inte längre tjänar 
järnvägstrafiken, kan området användas t.ex. 
som upplagsområde eller område för lastning 
av virke. Om området för den järnväg som 
läggs ned behövs för övriga ändamål av detta 
slag, skall bestämmelser om detta ingå i järn-
vägsplanen. En bestämmelse om detta före-
slås i 3 mom. 

16 §. Biområden och särskilda rättigheter 
som banhållningen kräver. Biområden har 
definierats i 3 §. Det skall utverkas nyttjande-
rätt till biområdena. Användningsändamålet 
och läget för områdena skall anges i järn-
vägsplanen. Läget skall anges med en kart-
ritning så detaljerat att gränserna för biområ-
det kan märkas ut i terrängen. De trafikför-
bindelser som behövs för användningen av 

biområdena skall anges i järnvägsplanen, an-
tingen så att de befintliga vägarna anges eller 
så att det reserveras ett område för en väg 
som skall byggas. I paragrafen är det fråga 
om områdesreservering för vissa åtgärder, 
vilket efter att järnvägsplanen godkänts be-
rättigar till att ett biområde tas i besittning i 
samband med järnvägsförrättning. Om an-
vändningen av området för det planerade än-
damålet förutsätter tillstånd enligt speciallag-
stiftning, t.ex. för tagande av marksubstanser, 
skall tillstånd inhämtas innan verksamheten 
inleds. I momentet är det fråga om områden 
som gäller tills vidare och om trafikförbin-
delserna till dem. 

I 2 mom. bestäms om de särskilda rättighe-
ter som banhållaren har under den tid banan 
byggs. Som ett alternativ till att ett biområde 
tas kan tillgången till stenmaterial som be-
hövs för byggande av järnväg tryggas genom 
att i det i järnvägsplanen anges att en viss 
maximal mängd stenmaterial, som kan be-
räknas tillgodose behovet vid byggandet av 
järnvägen, får tas från ett visst område. Vid 
byggande eller förbättring uppkommer i all-
mänhet ett behov av att avlägsna sådana 
marksubstanser som inte kan tillgodogöras 
på marktäktsplatsen. I järnvägsplanen kan 
anvisas ett område för placeringen av sådana 
överflödiga marksubstanser. I järnvägsplanen 
kan anvisas områden som under banarbetets 
gång används som upplagsområden eller för 
andra ändamål under arbetets gång, t.ex. som 
arbetsplatsbas. För den tid som banarbetet 
pågår kan också behövliga vägförbindelser 
anläggas, t.ex. vägar till byggen eller vägar 
som behövs för transport av stenmaterial. 
Också för de rättigheter som nämns här kan 
det för utövandet krävas tillstånd enligt spe-
ciallagstiftning, t.ex. tillstånd enligt mark-
täktslagen. I fråga om dessa gäller bestäm-
melserna och tillståndsvillkoren enligt re-
spektive lag. 

17 §. Anläggande av plankorsningar. I 1 
mom. bestäms om de förutsättningar i enlig-
het med vilka det utarbetas järnvägsplaner el-
ler beviljas tillstånd för nya, bestående plan-
korsningar eller för flyttning av plankors-
ningar. Bestående plankorsningar skall inte 
få byggas på stomnätet eller på livligt trafike-
rade banavsnitt inom det övriga bannätet. 
Bestående plankorsningar skall få byggas 
bara på lågtrafikerade banavsnitt inom det 
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övriga bannätet. Med lågtrafikerade banav-
snitt avses sådana banavsnitt för godstrafik 
där de årliga transportvolymerna underskri-
der 500 000 ton. På stomnätet kan i samband 
med flyttningen av flera plankorsningar en 
befintlig plankorsning flyttas till en annan 
plats som är ändamålsenligare med tanke på 
trafiksäkerheten eller trafiken. Det skall fin-
nas särskilda skäl för flyttandet, t.ex. bety-
dande kostnadsbesparingar, en markant för-
bättring av trafiksäkerheten i jämförelse med 
den ursprungliga situationen eller trafikmäs-
siga behov på båda sidor om järnvägen. Rät-
ten till en bestående plankorsning skall fast-
ställas vid lantmäteriförrättning. Som lantmä-
teriförrättningar aktualiseras alla sådana för-
rättningar vid vilka det grundas nya vägrät-
ter. För ett konkret arbete för byggande av en 
plankorsning krävs alltid tillstånd av banhål-
laren. Väghållaren eller fastighetsägaren 
skall ansöka om tillstånd.  

I regel skall plankorsningsregleringar som 
utgår från banhållarens initiativ genomföras 
med stöd av en järnvägsplan. För plankors-
ningsändringar som görs på väghållarens el-
ler markägarnas initiativ förutsätts alltid till-
stånd av Banförvaltningscentralen. 

I enlighet med 2 mom. förutsätts för till-
stånd att plankorsningen behövs för att fas-
tigheterna skall kunna ha en nödvändig tra-
fikförbindelse och att plankorsningens säker-
het tryggas med hjälp av säkerhetsanord-
ningar eller andra arrangemang.  

Det kan hända att en plankorsning ur-
sprungligen har planerats bara för att använ-
das inom jordbruket. I sådana fall finns det 
inga varningsanordningar vid plankorsningen 
och den vänteplats som byggts för att fordon 
skall kunna närma sig på ett tryggt sätt upp-
fyller inte de krav som gäller fordonstrafik. 
Om användningen av en plankorsning ökar i 
jämförelse med den ursprungliga använd-
ningen eller om användningsändamålet änd-
ras t.ex. från användning inom jordbruket till 
användning inom lokaltrafiken eller om tra-
fiken ökar på grund av byggande inom om-
rådet, skall nytt tillstånd för plankorsningen 
sökas i enlighet med 3 mom. Det görs då inte 
upp någon järnvägsplan. I händelse av situa-
tioner av detta slag vilka inte beror på ban-
hållaren bör banhållaren ha möjlighet att re-
dan på förhand enligt tillståndsvillkoren 
ingripa i den väsentligt ökade användningen 

eller ändringen av plankorsningens använd-
ningsändamål. 

Enligt 4 mom. skall banhållaren i de fall 
som nämns i 2–3 mom. kunna förena till-
ståndet med villkor som gäller byggande och 
underhåll och som skall motsvara de före-
skrifter av Järnvägsverket som avses i 34 §. 
Genom villkoren kan man på förhand bereda 
sig på sådana förändringar som nämns i 3 
mom. 

Tillstånd för en plankorsning som behövs 
under arbetets gång skall enligt 5 mom. kun-
na beviljas oavsett banklassen och trafikvo-
lymen. För beviljande av tillstånd skall det 
förutsättas att användningen av plankors-
ningen inte äventyrar trafiksäkerheten och att 
plankorsningen behövs endast tillfälligt för 
banhållning. En tillfällig plankorsnings sä-
kerhet säkerställs genom reserveringar eller 
säkerhetsanordningar för tågtrafik. Plankors-
ningar som behövs under arbetets gång och 
plankorsningar för banhållarens servicevägar 
skall i regel anges i järnvägsplanen.  

Enligt 6 mom. skall en snöskoterled eller 
någon annan därmed jämförbar trafikförbin-
delse inte få anläggas eller terrängfordon 
framföras på ett järnvägsområde annat än 
med tillstånd av banhållaren. Även plankors-
ningar skall betraktas som järnvägsområden. 
Tillstånd skall kunna beviljas endast om det 
med hjälp av varningsanordningar eller ge-
nom andra arrangemang säkerställs att an-
vändningen av terrängfordon inte kan skada 
banan eller funktionen hos konstruktionerna 
på järnvägsområdet och inte äventyrar trafik-
säkerheten. Enligt fordonslagen (1090/2002) 
är även snöskotrar och andra motorslädar ter-
rängfordon.  

18 §. Avlägsnande av plankorsningar. Re-
glering av plankorsningar behövs med tanke 
på trafiksäkerheten och banunderhållet samt 
bevarandet av banans skick. De plankors-
ningar som finns blir farliga för tåg- och tra-
fiksäkerheten när trafikvolymerna eller an-
vändningsändamålet ändras eller om banans 
klassificering ändras t.ex. på grund av istånd-
sättning av banan och den höjning av hastig-
heten som följer av detta. Enligt 1 mom. skall 
banhållaren ha rätt att ta in bestämmelser el-
ler förbud i järnvägsplanen. Bestämmelserna 
och förbuden kan gälla användning av en 
plankorsning samt system och anordningar 
som hänför sig till plankorsningarnas säker-
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het. I en järnvägsplan som gäller avlägsnande 
av plankorsningar skall alltid anges en ny, er-
sättande trafikförbindelse, dvs. en eventuell 
ersättande vägs sträckning, tvärsnitt och 
höjdläge. En förutsättning för avlägsnandet 
är att en ersättande trafikförbindelse har 
byggts och är farbar.  

Tidsprioritetsprincipen framgår av 2 mom. 
Om trafikförbindelsen för en enskild väg 
bryts genom ett beslut av banhållaren, skall 
banhållaren ordna en ersättande förbindelse. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse enligt 
vilken banhållaren skall ha rätt att på egen 
bekostnad avlägsna en plankorsning som 
strider mot detaljplanen, om en godkänd er-
sättande trafikförbindelse har ordnats och ett 
gatuhållningsbeslut har fattats. För att åtgär-
den skall kunna vidtas krävs ett beslut av 
kommunen, i vilket den som är missnöjd kan 
söka ändring genom besvär. I miljöministeri-
ets förordning gällande de beteckningar som 
skall användas i planer finns inte någon sär-
skild beteckning för plankorsning med järn-
väg i fråga om trafikområden enligt detalj-
planen. Enligt förordningen kan även andra 
än i förordningen nämnda beteckningar an-
vändas i planerna om det behövs. Beroende 
på planens noggrannhet har alla plankors-
ningar kunnat anges i planen, varvid kors-
ningar som inte angetts i planen strider mot 
detaljplanen. 

I 4 mom. bestäms om en sådan plankors-
ning för en befintlig enskild väg som medför 
omedelbar fara. Med omedelbar fara avses 
situationer där användningsändamålet för vä-
gen har ändrats väsentligt på en kort tid eller 
antalet vägtrafikanter har ökat väsentligt t.ex. 
när en industrianläggning har startat sin verk-
samhet. Situationen är allvarligare än vad 
som nämns i 17 § 3 mom., och säkerheten 
kan inte garanteras genom att tillståndsvill-
koren ändras. Banhållaren kan besluta att en 
plankorsning som avses i momentet skall 
stängas, avlägsnas eller flyttas eller att an-
vändningen av plankorsningen skall omfattas 
av begränsningar. Banhållaren skall i god tid 
på förhand underrätta ägaren eller innehava-
ren av fastigheten om en ändring som avses i 
momentet. Efter att ha meddelat beslutet 
skall banhållaren ansöka om vägförrättning 
för en enskild väg, där behövliga trafikför-
bindelser skall ordnas och ersättningsfrågor 
behandlas. 

Plankorsningar skall också kunna avlägs-
nas utan någon järnvägsplan så som bestäms 
i landsvägslagen (503/2005) eller i lagen om 
enskilda vägar (358/1962). I sådana fall kan 
också en annan person än väghållningsmyn-
digheten eller banhållaren ansöka om förrätt-
ning som avses i lagarna.  

19 §. Utloppsdiken i järnvägsplanen. I pa-
ragrafen bestäms om anläggande av ett ut-
loppsdike för en järnväg eller ett biområde. 
Med utloppsdike avses ett dike som behövs 
för att hålla järnvägen torr och som leder 
torrläggningsvattnet från järnvägens sidodi-
ken till vattendrag utanför järnvägsområdet. 
Ett utloppsdike kan behövas också för torr-
läggning av ett biområde. Om det för att ett 
järnvägsområde eller biområde skall hållas 
torrt är nödvändigt att placera ett utloppsdike 
på någon annans mark eller leda avrinnings-
vatten till någon annans dike eller bäck, skall 
om detta bestämmas i järnvägsplanen. Det 
område som behövs för utloppsdiket skall 
anges så detaljerat i järnvägsplanen att områ-
det kan märkas ut i terrängen. Med tanke på 
utloppsdiket skall för banhållaren vid järn-
vägsförrättning grundas servitutsrätt enligt 50 
§ 1 mom. I fråga om anläggning av ett ut-
loppsdike, t.ex. kravet på tillstånd för dikning 
och utnyttjande av dikesjord samt underhåll 
av dike, gäller i övrigt bestämmelserna om 
dikning i 6 kap. i vattenlagen (264/1961), till 
vilka det hänvisas i momentet.  

20 §. Järnvägsplan i särskilda fall. I para-
grafen föreslås bli bestämt om järnvägsplaner 
när en järnväg läggs ned eller ett serviceom-
råde anläggs och när järnvägsplanerna gäller 
plankorsningar. I dagens läge är det oklart 
hur en järnväg kan läggas ned. Järnvägsom-
rådena har förvärvats för banhållaren med 
äganderätt genom inlösen. Banhållaren kan i 
princip sälja obehövlig jordegendom. I prak-
tiken har detta inte hänt när det gäller banor. 
I egenskap av banhållare har Banförvalt-
ningscentralen meddelat att några lågtrafike-
rade banavsnitt är stängda för trafik tills vi-
dare. 

För närvarande finns det inte några be-
stämmelser om nedläggning av järnvägar. 
Avsikten är att det nu skall fås en lagstift-
ningsmässig lösning på den oklara situatio-
nen. När en järnväg läggs ned skall det utar-
betas en järnvägsplan för nedläggningen. En 
bestämmelse om detta föreslås i 1 mom. 
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En järnvägsplan skall kunna utarbetas ock-
så för anläggande av ett serviceområde eller 
ett biområde eller gälla plankorsningar. En 
bestämmelse om detta föreslås i 2 mom. 

21 §. Järnvägsplanens rättsverkningar. I 
paragrafen bestäms om en godkänd järn-
vägsplans rättsverkningar. Enligt 1 mom. 
skall en godkänd järnvägsplan berättiga till 
inlösen av de områden som anges i planen 
samt till inlösen av de rättigheter som tillfal-
ler banhållaren. En godkänd järnvägsplan är 
således en sådan plan som avses i 5 § 3 mom. 
i inlösningslagen och därmed behövs inget 
separat inlösningstillstånd. 

I 2 mom. bestäms om byggförbud. Efter att 
järnvägsplanen har godkänts och beslutet om 
godkännande har delgivits offentligt i enlig-
het med 22 § 2 mom. skall järnvägsområdet 
samt banans skyddsområden och frisiktsom-
råden beläggas med ett byggförbud som till 
innehållet motsvarar vad som längre fram be-
stäms om byggande på skyddsområden och 
frisiktsområden. Genom bestämmelsen för-
hindras att det på det framtida järnvägsområ-
det, innan järnvägsområdet tagits i besittning, 
förekommer byggande som försvårar banpro-
jektet. 

22 §. Växelverkan. Byggandet av en järn-
väg har ofta omfattande konsekvenser för 
miljön och för sådana kretsar av personer 
vilkas räckvidd inte alltid kan fastställas ex-
akt. I 1 mom. bestäms om ett förfarande un-
der banhållarens ledning genom vilket sak-
ägare, såsom markägare och övriga som 
ärendet berör, ges möjlighet att påverka ut-
redningsplanens och järnvägsplanens inne-
håll i samband med att planen bereds. Ban-
planeringen bör basera sig på öppenhet och 
växelverkan så att de ovan nämnda intressen-
terna ges möjlighet att framföra sin åsikt i 
ärendet under hela planeringsprojektets gång. 
Planens art och omfattning avgör på vilket 
sätt hörandet och åsiktsyttrandet skall ordnas 
från fall till fall. Om tillfällen för presenta-
tion av planerna eller om andra möjligheter 
till åsiktsyttring meddelas antingen personli-
gen, genom kungörelse eller på annat sätt 
som anses lämpligt. Genom förordning av 
statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om 
detta. Det bör också finnas information om 
planen i elektronisk form. 

I 2 mom. bestäms om rätten att anmärka på 
utredningsplanen eller järnvägsplanen. För 

detta ändamål skall planen läggas fram of-
fentligt. Banhållningsmyndigheten skall sva-
ra för kostnaderna för kungörelsen. Tillkän-
nagivandet skall också offentliggöras i minst 
en tidning med allmän spridning inom pro-
jektets verkningsområde. Enligt projektets 
omfattning kan dessutom även andra mass-
medier användas, t.ex. lokalradion, informa-
tionsblad eller informationsmöten. Det anges 
inte någon särskild tidsfrist för kommunens 
utlåtande, eftersom projektens storlek kan va-
riera. Kommunen är likväl bunden av den be-
stämmelse om behandling utan dröjsmål som 
finns i 23 § i förvaltningslagen (434/2003). 

I 3 mom. bestäms om banhållarens motive-
rade ställningstagande till anmärkningarna. I 
4 mom. bestäms om de centrala myndigheter 
som ombeds yttra sig om utredningsplanen 
och järnvägsplanen.   

I 5 mom. bestäms om ett förfarande som är 
enklare än det som angetts ovan och som 
skall iakttas i sådana fall där den järnvägs-
plan som varit offentligt framlagd men för 
vilken det inte finns något beslut om god-
kännande skall ändras. Om verkningarna av 
en sådan ändring bedöms vara obetydliga, 
behöver planen inte nödvändigtvis läggas 
fram på nytt och eller utlåtanden begäras på 
det ovan nämnda sättet. Förfaringssätten be-
stäms särskilt från fall till fall. 

Det föreslås att närmare bestämmelser om 
förfarandet för växelverkan skall utfärdas 
genom förordning av statsrådet. En bestäm-
melse om detta föreslås i 6 mom.  

23 §. Förfarande vid banprojekt av ringa 
betydelse. I det föreslagna 14 § 2 mom. be-
skrivs projekt som har så obetydliga verk-
ningar att det inte behöver utarbetas någon 
järnvägsplan för dem. Huvudregeln är dock 
att en järnvägsplan skall utarbetas. Av skäl 
som hänför sig till ändamålsenlig förvaltning 
skall enklare förfaranden för växelverkan 
kunna tillämpas och enklare handlingar kun-
na användas när järnvägsplaner utarbetas, om 
det är fråga om projekt av ringa betydelse. I 
paragrafen föreslås undantagsbestämmelser 
om detta. 

Det är inte ändamålsenligt att tillämpa alla 
bestämmelser om växelverkan enligt 22 § i 
samband med banprojekt av ringa betydelse, 
t.ex. små arbeten för att stärka banvallarna. I 
enlighet med 1 mom. skall förfarandet kunna 
förenklas så att en järnvägsplan för ett för-
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bättringsarbete läggs fram offentligt utan att 
utlåtanden och anmärkningar av alla parter 
inhämtas. Det måste då likväl handla om ett 
banprojekt av ringa betydelse som inte för-
ändrar trafikförhållandena på orten. Mark-
ägarna skall alltid höras och ges möjlighet att 
göra anmärkningar. Också i dessa fall behövs 
ett utlåtande av kommunen. 

I 2 mom. bestäms om kraven på innehållet 
i järnvägsplaner som gäller projekt av ringa 
betydelse. Om ett projekt av ringa betydelse 
förutsätter en järnvägsplan, kan kraven på 
innehållet enligt 15 § frångås på basis av 
banhållarens prövning. Lindringarna i fråga 
om kraven på innehållet skall motiveras på 
ett ändamålsenligt sätt. Av en järnvägsplan 
skall dock alltid, på det sätt som nämns i 15 
§, framgå järnvägsområdets läge och de järn-
vägskonstruktioner som ingår i planen. 

24 §. Förfarande vid miljökonsekvensbe-
dömning. De beräknade miljökonsekvenserna 
av planerade projekt skall utredas redan när 
utredningsplanen utarbetas, så som förutsätts 
i 12 § som gäller utredningsplanens innehåll. 
Enligt 11 § skall en utredningsplan alltid ut-
arbetas i sådana fall där ett bedömningsförfa-
rande enligt 2 kap. i lagen om förfarandet vid 
miljökonsekvensbedömning (468/1994) skall 
tillämpas. Miljökonsekvenserna skall alltid 
bedömas i fråga om byggprojekt som gäller 
järnvägar för fjärrtrafik. Enligt 4 § i lagen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
kan bedömningsförfarandet förutsättas i en-
skilda fall även i samband med övriga pro-
jekt. Till utredningsplanen skall fogas en 
konsekvensbeskrivning utifrån förfarandet 
vid miljökonsekvensbedömning. Om konse-
kvensbeskrivningen innehåller sådana upp-
gifter om miljökonsekvenserna som är till-
räckliga för utredningsplaneringen behövs 
det inte någon annan utredning till denna del.  

Kraven på innehållet i utredningsplaner och 
järnvägsplaner beskrivs i 12 och 15 §. För 
tydlighetens skull föreslås i 24 § 2 mom. en 
bestämmelse enligt vilken det av planen skall 
framgå hur konsekvensbeskrivningen över 
miljökonsekvenserna har beaktats i planen. 

I syfte att förhindra överlappningar konsta-
teras i 3 mom. att när det bedömningsförfa-
rande som anges i lagen har tillämpats under 
fasen för utredningsplanen behöver förfaran-
det inte tillämpas när järnvägsplanen utarbe-
tas. 

25 §. Ändring av planerna. Ett beslut om 
godkännande av en utredningsplan och en 
järnvägsplan är ett bindande administrativt 
beslut med lagstadgade rättsverkningar. Be-
slutet om godkännande skall iakttas som så-
dant. Om det är nödvändigt att ändra en god-
känd utredningsplan eller järnvägsplan, gäll-
er beträffande ändringsförfarandet i regel 
detsamma som för förfarandet för utarbetan-
de av en ny järnvägsplan eller utrednings-
plan. Av utredningsplanens översiktlighet 
följer att det i allmänhet finns behov av att 
ändra planen endast när den i utredningspla-
nen angivna ungefärliga sträckningen för ba-
nan eller dess trafikmässiga och tekniska 
grundläggande lösningar måste omprövas. 

En järnvägsplan är en detaljerad, noggrann 
plan för byggande av järnväg, och byggandet 
bör genomföras i enlighet med planen. Under 
den tid byggarbetet pågår kan det dock in-
träffa oförutsedda överraskningar som kräver 
ändringar i den godkända järnvägsplanen. 
Om markförhållandena visar sig vara annor-
lunda än vad som antagits på basis av under-
sökningarna måste t.ex. banans höjdläge eller 
vissa tekniska lösningar ändras. Om verk-
ningarna av åtgärderna bedöms vara ringa, 
kan den ändring som avser detta göras i den 
godkända järnvägsplanen utan något egent-
ligt ändringsförfarande för planen. 

26 §. Planernas giltighetstid. Utrednings-
planer och järnvägsplaner är planer för ge-
nomförande av banprojekt. På grund av deras 
konsekvenser för markanvändningen är det 
inte ändamålsenligt att låta ogenomförda 
planer gälla permanent eller ens speciellt 
länge. Omständigheterna, den tekniska ut-
vecklingen och lagstiftningen ändras så 
snabbt att det är motiverat att ange vissa gil-
tighetstider för både utredningsplanerna och 
järnvägsplanerna. En järnvägsplan måste ses 
över inom en kortare tid än en utrednings-
plan, eftersom järnvägsplanen innehåller 
många tekniska detaljer. Innehållet i järn-
vägsplanerna påverkas i väsentlig grad av 
EU-lagstiftningen, och därför lönar det sig 
inte att göra upp järnvägsplaner i lager flera 
år innan ett banprojekt genomförs. 

I 1 mom. bestäms om inledandet av arbetet 
med att utarbeta en järnvägsplan. Enligt för-
slaget skall beslutet om godkännande av en 
utredningsplan förfalla, om inte en järnvägs-
plan har börjat utarbetas inom åtta år från ut-
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gången av det år under vilket godkännandet 
av utredningsplanen har vunnit laga kraft. 
När en utredningsplan förfallit på det sätt 
som anges ovan, skall utredningsplanen be-
handlas på nytt åtminstone vid ett administra-
tivt förfarande. 

I syfte att trygga tillräcklig flexibilitet före-
slås att giltighetstiden för ett beslut om god-
kännande av en utredningsplan skall kunna 
förlängas, i synnerhet eftersom utrednings-
planen är en allmännare plan av vilken fram-
går de trafikmässiga och tekniska grund-
läggande lösningarna och järnvägsområdets 
ungefärliga läge enligt generalplanens eller 
landskapsplanens noggrannhet. Det är inte 
ändamålsenligt att utredningsplaner som för-
fallit behandlas två gånger, dvs. att samma 
ärenden behandlas två gånger. Det föreslås 
därför bli bestämt att banhållningsmyndighe-
ten skall ha rätt att besluta om en förlängning 
av beslutet om godkännande av järnvägspla-
nen med högst fyra år. Giltighetstiden skall 
inte förlängas automatiskt, utan förlängning-
en skall grunda sig på prövning från fall till 
fall och på uppfyllande av villkoren enligt 10 
och 12 §. Giltighetstiden skall kunna för-
längas endast för aktuella, miljömässigt god-
tagbara och tekniskt genomförbara utred-
ningsplaner. Ändring i Banförvaltningscen-
tralens beslut om förlängning skall kunna sö-
kas genom besvär.  

De i utredningsplanen godkända lösningar-
na preciseras i järnvägsplanen så att järn-
vägsplanen och utredningsplanen inte kan 
gälla samtidigt på ett och samma område. I 2 
mom. föreslås därför bli bestämt att beslutet 
om godkännande av en utredningsplan skall 
förfalla också när beslutet om godkännande 
av en järnvägsplan som utarbetats med stöd 
av utredningsplanen har vunnit laga kraft. En 
sådan järnvägsplan kan också gälla bara en 
del av det område som avses i beslutet om 
godkännande av utredningsplanen. Utred-
ningsplanen förfaller då endast till denna del, 
medan den i övrigt fortsätter att gälla. 

I 3 mom. bestäms om den tid som reserve-
rats för utarbetandet av en järnvägsplan. En 
järnvägsplan skall godkännas inom fyra år 
efter det att den började utarbetas.  

I 4 mom. bestäms om giltighetstiden för en 
järnvägsplan. Det banarbete som avses i järn-
vägsplanen skall påbörjas inom fyra år efter 
utgången av det år under vilket godkännandet 

av järnvägsplanen har vunnit laga kraft. I an-
nat fall förfaller beslutet om godkännande av 
järnvägsplanen, varvid antingen en ny järn-
vägsplan skall beredas eller den förfallna 
järnvägsplanen åtminstone skall genomgå en 
ny administrativ behandling. Kommunika-
tionsministeriet skall kunna förlänga järn-
vägsplanens giltighetstid med högst fyra år. 
Ändring skall få sökas också i ministeriets 
beslut om förlängning. Arbetet på banan 
skall anses ha påbörjats när det område som 
behövs för järnvägsändamål har tagits i ban-
hållarens besittning så som avses i 46 §. På 
grund av den tekniska utvecklingen blir en 
järnvägsplan föråldrad snabbare än en utred-
ningsplan. 

På grund av planeringsarbetets tidsspann, 
verkningarna av EU-lagstiftningen och ban-
projektens tekniska natur har utredningspla-
nerna och järnvägsplanerna en annan giltig-
hetstid än planerna enligt landsvägslagen. En 
utredningsplan kan uppfylla villkoren till och 
med under en lång tid, men på grund av de 
tekniska kraven eller de strukturella lösning-
arna för banan kvarstår en järnvägsplan i re-
gel inte oförändrad i mer än fyra år. 

27 §. Uppföljning. När en bana byggs är 
målet att åstadkomma vissa positiva verk-
ningar och minimera eventuella skadliga 
verkningar. Verkningarna skall bedömas i 
samband med planeringsarbetet. Konse-
kvensbedömningarna hör till kraven på inne-
hållet i utredningsplaner och järnvägsplaner. 
I syfte att utveckla bedömningsförfarandet 
bör det, efter det att banprojekten slutförts, 
utredas i vilken grad de uppskattade verk-
ningarna har blivit verklighet och huruvida 
byggandet av banan och trafiken på den har 
haft oförutsedda verkningar. En sådan utvär-
dering kan ge användbar information för pla-
neringen av nya projekt. I paragrafen be-
stäms om ett sådant här förfarande för utvär-
dering i efterhand, enligt vilket banhåll-
ningsmyndigheten skall jämföra de uppskat-
tade verkningarna av banprojektet med de 
verkningar som blivit verklighet. Förfarandet 
bör ingå i den normala planeringspraxisen, 
där innehållet och tillvägagångssätten beror 
av projektets art och omfattning. Banförvalt-
ningscentralen skall utforma ändamålsenliga 
förfaringssätt för uppföljningen. 

28 §. Godkännande av planer. I paragrafen 
bestäms om beslutanderätten när det gäller 
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att godkänna utredningsplaner och järnvägs-
planer. Kommunikationsministeriet skall 
godkänna järnvägsplaner som gäller indrag-
ning av järnvägar. Banförvaltningscentralen 
skall godkänna övriga järnvägsplaner och 
alla utredningsplaner för både bannätet och 
de privata spåranläggningarna. Om någon av 
de viktigaste samarbetsparterna, dvs. kom-
munen i fråga, ett förbund på landskapsnivå 
eller en miljöcentral, på centrala punkter i 
planen är av annan åsikt än banhållnings-
myndigheten, skall Banförvaltningscentralen 
föra ärendet om godkännande av planen till 
kommunikationsministeriet för avgörande. 
Det är de centrala lösningarna i planen som 
är viktiga. Banförvaltningscentralen skall 
också i övriga fall ha rätt att föra ärenden 
som gäller godkännande av planer till kom-
munikationsministeriet. Det måste likväl fin-
nas särskilda skäl, t.ex. att det projekt som 
planen avser är av exceptionell art eller om-
fattning.  
 
3 kap.  Underhåll av järnväg, tillfälliga 

trafikarrangemang, och övriga 
åtgärder som gäller järnvägs-
området 

29 §. Underhåll. I första meningen i 1 
mom. fastställs den grundläggande normen 
för underhållet. Nivån på underhållet bestäms 
enligt den järnvägsklass som fastställs i 4 §. 
En järnväg skall alltid hållas i ett sådant 
skick att järnvägen är trygg. Nivån på under-
hållet bestäms utifrån hastighetsbegränsning-
en för banavsnittets klass eller axelbelast-
ningen samt trafikvolymen. Banförvaltnings-
centralen offentliggör för varje tidtabellssä-
song, dvs. för ungefär ett år i taget, en be-
skrivning av bannätet där bl.a. statens bannät, 
dess omfattning och till det anslutna bannät 
beskrivs. 

Banhållaren skall bestämma nivån på un-
derhållet och dess innehåll utifrån klassifice-
ringen av järnvägarna. Vid bestämmandet av 
nivån på underhållet skall hänsyn tas till tra-
fikvolymen och arten av trafik, banans bety-
delse för trafiken, väderleken och förutsebara 
förändringar i väderleken samt övriga om-
ständigheter. Med arten av trafik avses per-
son- eller godstrafik. Nivån på underhållet 
påverkas också av i hurdant skick den mate-
riel som är i trafik är. Järnvägarnas betydelse 

för trafiken varierar enligt banavsnittens 
sträckning och behovet att använda dem. De 
svarstider som fastställts för underhållet bör 
vara korta och tillsyns- och inspektionsverk-
samheten bör vara aktiv på banavsnitt som är 
viktiga för trafiken. Väderleken och förutse-
bara förändringar i väderleken inverkar i för-
sta hand på planeringen av det årliga under-
hållet men särskilt på fastställandet av under-
hållarens beredskap och kapacitet. 

Banhållaren ansvarar för i vilket skick de 
järnvägar banhållaren äger och förvaltar är. 
Banhållarens skadeståndsansvar bestäms i 
enlighet med lagen om ansvar i spårtrafik 
(113/1999). Enligt 3 § 3 mom. i lagen om an-
svar i spårtrafik är banhållaren skyldig att er-
sätta skador som har orsakats av att trafikle-
der, spår eller anordningar som används för 
spårtrafik är felaktiga eller i bristfälligt skick 
eller av fel i ledningen av spårtrafiken. 

Vid underhållet av en järnväg gäller det en-
ligt 2 mom. att ta hänsyn inte bara till krav 
som gäller en välfungerande trafik samt tra-
fik- och tågsäkerheten utan också till miljö-
aspekter. Ur miljöperspektiv spelar arbetsme-
toderna och valet av material en viktig roll 
för underhållet av järnvägarna och för plane-
ringen av underhållet. 

I 167 § i markanvändnings- och bygglagen 
finns bestämmelser om miljövård. En av 
kommunen förordnad myndighet övervakar 
att trafikleder och ställen utomhus avsedda 
för vistelse uppfyller kraven på en bra stads-
bild samt trivsel. I 169 § i markanvändnings- 
och bygglagen finns bestämmelser om lag-
ring utomhus. Det är förbjudet att ordna lag-
ring utomhus så att den förorsakar störningar 
i omgivningen.  

30 §. Begränsat underhåll av banavsnitt. 
Enligt paragrafen skall Banförvaltningscen-
tralen ha rätt att besluta att ett visst banav-
snitt inte skall hållas i ett sådant skick som 
motsvarar den allmänna klassificeringen. 
Huvudregeln är dock att om banans skick 
försämras eller trafikvolymerna minskar skall 
klassificeringen för det aktuella banavsnittet 
sänkas så att den motsvarar det försämrade 
skicket och trafikvolymerna. I paragrafen 
bemyndigas banhållningsmyndigheten att 
avvika från den ovan nämnda huvudregeln. 
Det skall finnas särskilda skäl till beslutet. 
Som särskilda skäl kan betraktas bl.a. att ba-
nans skick försämras avsevärt på grund av 
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exceptionella väderleksförhållanden eller att 
järnvägstrafiken minskar i väsentlig grad el-
ler att trafiken upphör helt och hållet. 

31 §. Tillfälligt trafikförbud eller tillfällig 
begränsning av trafiken. Enligt paragrafen 
skall Banförvaltningscentralen ha rätt att för 
viss tid begränsa eller förbjuda trafiken på en 
bana eller en del av en bana. Banförvalt-
ningscentralen kan förbjuda eller begränsa 
trafiken, om banan är i ett sådant skick att det 
inte är tryggt att trafikera den eller om det 
finns risk för att järnvägstrafik skadar en 
bana som till följd av tjällossning eller regn 
eller av någon annan orsak har försvagats till 
sin konstruktion.  

När Banförvaltningscentralen fattar beslu-
tet skall den ta hänsyn till såväl banans skick 
som trafik- och tågsäkerheten. 

32 §. Tillfällig farväg. Enligt paragrafen är 
det fråga om trafikhinder som förorsakas av 
oförutsedda eller exceptionella händelser. 
För att trafiken skall löpa smidigt under det 
att hindret avlägsnas skall Banförvaltnings-
centralen ha rätt att anlägga en tillfällig far-
väg utanför järnvägsområdet. När hindret har 
avlägsnats skall den tillfälliga farvägen utan 
dröjsmål rivas och området i mån av möjlig-
het försättas i sitt tidigare skick.   

Den tillfälliga vägen skall placeras så att 
markägaren förorsakas så lite skada eller olä-
genheter som möjligt. Därför kan en farväg 
anläggas över en gårdsplan endast av tving-
ande skäl när inget annat alternativ för vä-
gens placering finns. Om den tillfälliga far-
vägen förorsakar olägenhet eller skada för 
den markägare på vars fastighet vägen finns, 
skall markägaren ha rätt att få ersättning för 
detta av Banförvaltningscentralen.  

En fastighetsägare eller fastighetsinnehava-
re på vars fastighet en tillfällig farväg avses 
anläggas skall ges möjlighet att bli hörd. Ef-
tersom en tillfällig farväg ofta måste ordnas 
utan dröjsmål skall även hörandet genomfö-
ras i mån av möjlighet.  

33 §. Brådskande banarbete. I 1 mom. be-
stäms om banhållningsmyndighetens rätt att 
på annans mark anlägga tillfälliga anlägg-
ningar, anordningar, diken, trummor eller 
vallar, om det finns risk för att en järnväg 
skadas av överraskande orsaker och trafiken 
på banan då förhindras. Anläggningarna, an-
ordningar, dikena, trummorna och vallarna 
kan utgöra en tillfällig eller permanent lös-

ning. När risken har undanröjts skall den till-
fälliga lösningen utan dröjsmål rivas och om-
rådet i mån av möjlighet försättas i sitt tidiga-
re skick. 

En fastighetsägare eller fastighetsinnehava-
re på vars fastighet en anläggning eller an-
ordning som behövs för ett brådskande 
banarbete avses bli anlagd skall ges möjlig-
het att bli hörd. Eftersom anläggandet ofta 
måste ordnas utan dröjsmål skall även höran-
det genomföras i mån av möjlighet.  

I 2 mom. åläggs Banförvaltningscentralen 
att inleda utarbetandet av en järnvägsplan 
omedelbart efter det att beslutet om byggan-
de av en bestående konstruktion, anordning, 
trumma eller vall eller beslutet om ett bestå-
ende dike har fattats, om inte verkningarna 
av arrangemanget är så obetydliga att det 
med stöd av 14 § 2 mom. är onödigt att utar-
beta en järnvägsplan. 

Eventuella skador till följd av brådskande 
banarbete skall ersättas i enlighet med 65 §. 

34 §. Anläggande, ändring och skötsel av 
plankorsning och väg till den. I 1 mom. be-
stäms om väghållarens eller fastighetsägarens 
skyldighet att anlägga en väg som ansluter 
till en plankorsning och hålla vägen i skick.  

Med fastighetsägare avses i denna paragraf 
sådana fastighetsägare vars egen väg korsar 
järnvägen. 

Vägen skall anläggas och underhållas en-
ligt Banförvaltningscentralens anvisningar på 
ett sådant sätt att den inte äventyrar trafiken 
eller medför olägenhet för underhållet av ba-
nan. Vägen skall byggas så att trafiken tryggt 
kan korsa plankorsningen och utan att även-
tyra järnvägstrafiken. Järnvägsverket har rätt 
att meddela allmänna föreskrifter om plan-
korsningar, vilka Banförvaltningscentralen 
tar in i tillståndsvillkoren. 

Enligt 2 mom. skall den väghållare eller 
fastighetsägare som behöver en plankorsning 
anlägga plankorsningen på egen bekostnad.  

Enligt 3 mom. skall väghållaren eller fas-
tighetsägaren ändra den väg som ansluter till 
en plankorsning i enlighet med banhåll-
ningsmyndighetens anvisningar, om använd-
ningen av plankorsningen har ökat eller änd-
rats i betydande grad och detta äventyrar tra-
fiken eller medför olägenhet för banhållning-
en. Plankorsningens nuvarande skick, anord-
ningar och läge i förhållande till plankors-
ningens nuvarande användning bör betraktas 
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som utgångspunkt. Åtgärder som avses i 
momentet får inte strida mot en plan med 
rättsverkningar. Väghållaren eller fastighets-
ägaren åläggs att ändra vägen enligt banför-
valtningsmyndighetens anvisningar så att den 
risk som följer av den ökade eller ändrade 
trafiken undanröjs eller minskar. För i bety-
dande grad ökad användning av en plankors-
ning eller för ändring av användningsända-
målet förutsätts ett tillstånd enligt 17 § 3 
mom. eller ändring av ett befintligt tillstånd, 
om det är möjligt att bevilja eller ändra till-
ståndet. I de ur trafiksäkerhetssynvinkel all-
varligaste situationerna kan banhållaren som 
en yttersta metod utöva sin rätt enligt 18 § 4 
mom. att stänga eller avlägsna plankorsning-
en. 

Om väghållaren eller fastighetsägaren för-
summar sin skyldighet, kan Banförvaltnings-
centralen genomföra eller låta genomföra de 
åtgärder som nämns i momentet på väghålla-
rens eller fastighetsägarens bekostnad. Ban-
förvaltningscentralen skall informera väghål-
laren eller fastighetsägaren om att arbetena 
inleds. 

35 §. Banarbetens inverkan på plankors-
ningar. I 1 mom. åläggs banhållaren att på 
egen bekostnad utföra arbeten och anlägga 
behövliga anordningar för att en väg skall 
kunna dras över ett järnvägsområde, om ban-
hållaren skär av en väg på grund av att en 
järnväg skall byggas eller förbättras. 

Om förhållandena vid en plankorsning för-
sämras i samband med att en järnväg byggs 
eller förbättras så att trafiksäkerheten äventy-
ras eller om förhållandena förändras så att de 
till väsentliga delar strider mot Järnvägsver-
kets föreskrifter, skall banhållaren reparera 
den väg som ansluter till plankorsningen så 
att den stämmer överens med föreskrifterna 
eller motsvarar den tidigare vägen. Denna 
skyldighet för banhållaren gäller dock endast 
om reparationen kan anses skälig vad kost-
naderna beträffar. Banhållaren kan också av-
lägsna plankorsningen, varvid banhållaren 
skall ordna en ersättande trafikförbindelse. 
Bestämmelser om detta föreslås i 2 mom. 

Väghållningsmyndigheten och banhållaren 
tillställer varandra de planer som gäller kors-
ningen, och den part som svarar för byggar-
betet skall få den andra partens godkännande 
för sina planer. 

36 §. Annat arbete på järnvägsområde 

samt placering av anläggningar och anord-
ningar på järnvägsområde. Enligt 1 mom. 
skall det krävas tillstånd av banhållaren för 
annat arbete på järnvägsområde än banhåll-
ningsarbete samt för placering av ledningar, 
anläggningar eller anordningar på järnvägs-
område. Tillstånd för arbetet eller placering-
en är beroende av banhållarens prövning, och 
tillståndet kan förenas med villkor. Arbetet 
kan omfatta grävningsarbeten på järnvägs-
området, utläggning av ledningar invid, på 
undre eller övre sidan av banan eller placer-
ing av anläggningar eller anordningar på 
järnvägsområdet. I samband med tillstånds-
prövningen bedömer banhållaren om åtgärder 
ovanpå eller under järnvägen påverkar tåg- 
och trafiksäkerhet eller underhållet av banan. 
Arbetet eller placeringen av anordningar får 
inte äventyra trafiken eller medföra betydan-
de olägenhet för banhållningen. Dessutom 
förutsätts att arbetet eller placeringen av an-
ordningar inte kan ordnas på ett tillfredsstäl-
lande sätt eller till rimliga kostnader utan in-
grepp i järnvägsområdet. Tillståndet kan ock-
så förenas med behövliga villkor som gäller 
avvärjande av faror eller olägenheter. Villko-
ren är viktiga för järnvägens och järnvägstra-
fikens funktion och säkerhet. 

Enligt 2 mom. skall den som beviljats till-
stånd uppföra sina ledningar, sin anläggning 
eller anordning och underhålla dessa. Om an-
läggningen eller anordningen äventyrar trafi-
ken eller medför olägenhet för banhållning-
en, är rättshavaren skyldig att på egen be-
kostnad göra de ändringar som banhållaren 
kräver. Om faran för trafiken eller den bety-
dande olägenheten för banhållningen består 
trots ändringarna, är rättshavaren skyldig att 
flytta anläggningen eller anordningen eller 
avlägsna den från järnvägsområdet. Flytt-
ningen eller avlägsnandet skall ske på rätts-
havarens bekostnad. Största delen av änd-
ringarna eller flyttningarna orsakas av ban-
hållningsrelaterade bygg- eller underhållsar-
beten. I samtliga ovan nämnda fall bärs kost-
nadsansvaret av tillståndshavaren, oavsett på 
vems initiativ eller bekostnad arbetet på järn-
vägsområdet utförs. 

I vissa fall kan en åtgärd som riktas till ett 
järnvägsområde basera sig på speciallagstift-
ning, t.ex. på tillstånd enligt vattenlagen eller 
på inlösningstillstånd eller på ett beslut om 
placering av samhällsekonomiska anordning-
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ar som kommunens byggnadstillsynsmyn-
dighet fattat med stöd av 161 § 1 mom. i 
markanvändnings- och bygglagen. I kommu-
nikationsmarknadslagen (393/2003) finns be-
stämmelser om utläggning av telekablar, vil-
ket omfattas av de allmänna mål för utlägg-
ning av telekablar som nämns i 101 § i lagen. 
I 3 mom. finns en bestämmelse som gäller de 
situationer som baserar sig på speciallagstift-
ningen. I första hand gäller det att komma 
överens om åtgärden. Om det inte går att 
komma överens om den, skall den som är i 
behov av åtgärden, med stöd av speciallag-
stiftning kunna utverka rätt att genomföra åt-
gärden. Om det inte behövs ett separat till-
stånd av banhållaren, skall banhållaren dock i 
god tid före inledandet underrättas om åtgär-
den. Banhållaren kan då vid behov meddela 
anvisningar om hur arbetet skall utföras. 
 
4 kap. Begränsningar i markanvänd-

ningen som gäller områden 
utanför järnvägsområdet  

37 §. Skyddsområde. Ett skyddsområde är 
ett till omfånget begränsat område utanför 
järnvägsområdet. Skyddsområdet sträcker sig 
30 m från mittlinjen av banans spåranlägg-
ning eller, om det finns flera spåranläggning-
ar, från mittlinjen av den yttersta spåranlägg-
ningen. Med spåranläggning avses i denna 
paragraf den helhet som består av järnväg-
sliprar och järnvägsskenor med tillhörande 
specialkonstruktioner, t.ex. växlar, och som 
tågen behöver för trafiken. Skyddsområdet 
skall anges i detalj i järnvägsplanen. Avstån-
det för skyddsområdet kan då fastställas 
närmare med avvikelse från det metervärde 
som nämns i momentet. På vissa platser i ter-
rängen kan avståndet vara kortare än 30 m. I 
terrängförhållanden som är besvärliga för 
järnvägssäkerheten kan avståndet vara längre 
än 30 m. Avståndet får under inga omstän-
digheter överskrida 50 m. 

Inom skyddsområdet skall fastighetsäga-
rens rättsliga ställning begränsas och banhål-
laren tilldelas vissa befogenheter. Syftet med 
bestämmelserna om skyddsområden är att 
begränsa byggandet av i synnerhet höga an-
läggningar eller anordningar i omedelbar 
närhet av järnvägsområdet eller begränsa 
t.ex. grävning eller dikning i omedelbar när-
het av järnvägsområdet. Syftet med bestäm-

melserna är också att ge banhållningsmyn-
digheten rätt att avlägsna hög växlighet, som 
i händelse av att den faller omkull kan även-
tyra tågtrafiken eller orsaka fara på järnvä-
gen. 

38 §. Frisiktsområde. Enligt 1 mom. är syf-
tet med frisiktsområden att trygga trafiksä-
kerheten genom att bevara en god sikt i plan-
korsningarna. På frisiktsområden gäller 
byggnadsförbud direkt med stöd av lagen. 

Enligt 2 mom. skall banhållaren dessutom 
ha rätt att på frisiktsområden avlägsna växt-
lighet och naturhinder som skymmer sikten, 
om banhållaren eller väghållaren anser det 
vara nödvändigt med tanke på trafiksäkerhe-
ten. Den växtlighet som skall avlägsnas kan 
vara naturlig, planterad eller annars tagen 
under särskild omvårdnad. Ägaren har rätt 
till ersättning för den växtlighet som avlägs-
nas. Kan ingen överenskommelse nås, avgörs 
frågan vid järnvägsförrättningen. Växtlighe-
tens höjd kan begränsas i järnvägsplanen. 

I 45 § i landsvägslagen bestäms om fri-
siktsområdet mellan en landsväg och en järn-
väg. 

39 §. Anläggningar och anordningar utan-
för järnvägsområdet. Enligt 37 och 38 § är 
det förbjudet att hålla byggnader inom 
skydds- och frisiktsområden. Enligt denna 
paragraf skall det vara förbjudet att inom en 
banas skydds- och frisiktsområde hålla såda-
na anläggningar och anordningar som inte är 
byggnader, om anläggningarna och anord-
ningarna eller användningen av dem äventy-
rar trafiksäkerheten eller medför olägenhet 
för banhållningen.  

40 §. Undantag från förbud. För säkerstäl-
lande av tillräcklig flexibilitet vid markan-
vändningen och för beaktande av de olika 
fallens särdrag bör det vara möjligt att avvika 
från förbuden i 37—39 §. Eftersom byggan-
det skall bedömas med tanke på trafik- och 
tågsäkerheten samt väg- och banhållningen, 
föreslås att banhållaren skall ha rätt att bevil-
ja undantag i samtliga fall. En förutsättning 
för undantag är att det planerade projektet, 
t.ex. en byggnad inom järnvägens frisiktsom-
råde och användningen av den, inte äventyrar 
trafik- och tågsäkerheten samt att en byggnad 
av detta slag och användningen av den inte 
orsakar annan än högst ringa olägenheter för 
väg- och banhållningen. Beslutet om undan-
tag skall också kunna förenas med villkor 



 RP 222/2006 rd  
  
 

32

med tanke på framtiden. Det beslut om un-
dantag som banhållaren meddelat skall finnas 
till hands när den myndighet som beslutar 
om byggandet prövar om det enligt markan-
vändnings- och bygglagen eller annan lag-
stiftning finns förutsättningar att bevilja till-
stånd för det planerade byggprojektet.    

41 §. Undantag från begränsningar. I 1 
mom. bestäms om undantag från begräns-
ningarna i 37—39 §. Bestämmelserna skall 
inte tillämpas om växtligheten har planterats 
eller tagits under särskild omvårdnad eller 
om en byggnad, ett upplag, ett stängsel eller 
en annan anläggning eller anordning har upp-
förts innan nyttjanderätten till området blivit 
underkastad begränsningar enligt de nämnda 
paragraferna. Begränsningarna träder i kraft i 
den takt som nya järnvägsplaner godkänns 
och järnvägsförrättningar verkställs. 

I 2 mom. bestäms att om växtlighet som 
nämns i 1 mom. eller en byggnad, anlägg-
ning eller anordning äventyrar trafiksäkerhe-
ten eller medför olägenhet för banhållningen, 
skall banhållaren kunna besluta att de skall 
avlägsnas eller flyttas eller att en nödvändig 
ändring skall göras på dem. Om ägaren inte 
vidtar åtgärden inom utsatt, skälig tid skall 
banhållaren ha rätt att vidta den på egen be-
kostnad.   

I 3 mom. bestäms om två allmänt hållna 
undantag. För det första skall bestämmelser-
na om hållande av byggnader inte gälla inom 
detaljplaneområden. Här är det fråga om de 
bestämmelser om hållande av byggnader 
inom skydds- och frisiktsområden som åsi-
dosätts av detaljplanen när planen anger 
principerna för omfattningen av byggandet 
och byggnadernas läge. Detta gäller inte an-
läggningar och anordningar enligt 37—39 §. 
I momentet föreslås dessutom bli bestämt att 
växtlighet som med hänsyn till miljön är av 
speciell betydelse inte alls skall få avlägsnas. 
När växtlighetens betydelse bedöms skall av-
seende fästas vid en helhetsbedömning av 
miljön. Härvid beaktas hur pass sällsynt 
växtligheten är på orten samt växtlighetens 
landskapsmässiga värde ur ett vidare per-
spektiv än enbart med tanke på den fastighet 
där växtligheten finns. Om växtligheten är 
skyddad med stöd av naturvårdslagen, iakttas 
bestämmelserna och skyddsbestämmelserna i 
den. 

42 §. Förfarandet vid avlägsnande av växt-

lighet och naturhinder. Innan växtlighet eller 
naturhinder avlägsnas från skydds- och fri-
siktsområden skall väghållaren eller banhål-
laren i god tid innan arbetet inleds kontakta 
markägaren så att röjningen kan ske på ett 
sätt som orsakar så lite skada och olägenhet 
som möjligt. Kungörelse används endast i de 
fall då fastighetsägarnas eller fastighetsinne-
havarnas namn- och adressuppgifter inte 
framgår av fastighetsdatasystemet och fastig-
hetsdatasystemet enligt lagen om ett fastig-
hetsdatasystem och anslutande informations-
tjänster (453/2002). Markägaren kan också 
själv avlägsna växtligheten enligt väghålla-
rens eller banhållarens anvisningar, om par-
terna kommer överens om detta. Om åtgär-
derna berör flera fastigheter eller markägare 
skall saken kungöras i enlighet med 23 §. 
 
5 kap. Förvärv av områden samt er-

sättningar    

43 §. Järnvägsförrättning. Det föreslås att 
inlösningsförrättning som gäller järnvägar 
skall kallas järnvägsförrättning. Vid förrätt-
ningen inlöses de rättigheter som tillkommer 
banhållaren, bestäms ersättningarna och vid-
tas behövliga fastighetstekniska åtgärder. 
Järnvägsområden skall också kunna förvär-
vas genom frivilliga köp och på andra sätt 
som anges i jordabalken (540/1995). 

I fråga om förrättningsförfarandet och er-
sättningarna skall gälla vad som bestäms i in-
lösningslagen, om inte något annat följer av 
banlagen. På grund av banprojektens särdrag 
är det nödvändigt att utfärda särskilda be-
stämmelser i 5 kap. i banlagen på samma sätt 
som i landsvägslagen. Om det inte finns någ-
ra specialbestämmelser, tillämpas inlösnings-
lagen. 

Enligt 2 mom. skall järnvägsförrättning i 
enlighet med 12 § 1 mom. i inlösningslagen 
verkställas av en inlösningskommission, be-
stående av en förrättningsingenjör och två 
gode män. I syfte att förenkla förrättningsför-
farandet föreslås att järnvägsförrättningen 
skall kunna verkställas utan gode män, om 
ingen av sakägarna vid järnvägsförrättningen 
kräver att gode män anlitas och förrättningen 
inte gäller ersättningar. En järnvägsförrätt-
ning utan gode män kan bli aktuell t.ex. om 
man har kommit överens om ersättningarna.  

Enligt 3 mom. skall ett ärende som gäller 
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nedläggning av plankorsningar på ansökan 
kunna behandlas även vid en vägförrättning 
för en enskild väg i enlighet med lagen om 
enskilda vägar. Bestämmelsen är motiverad 
eftersom plankorsningar också avlägsnas se-
parat utan något egentligt byggande av järn-
väg och eftersom avlägsnandet av en plan-
korsning sannolikt också är förenat med väg-
regleringar som gäller enskilda vägar utanför 
järnvägsområdet. 

44 §. Inledande av järnvägsförrättning. En 
godkänd järnvägsplan berättigar enligt 21 § 1 
mom. till inlösen av de områden och särskil-
da rättigheter som anges i järnvägsplanen 
samt till ändring och avlägsnande av plan-
korsningar. På denna grund skall banhållaren 
ha befogenheter att ansöka om järnvägsför-
rättning. Enligt det föreslagna 94 § 1 mom. 
skall en järnvägsplan få verkställas trots be-
svär, och därför kan järnvägsförrättning sö-
kas utan att det slutliga avgörandet av besvä-
ren behöver inväntas. Om ett skriftligt sam-
tycke av markägaren ersätter järnvägsplanen 
när det är fråga om sådan förbättring av en 
järnväg som har ringa verkningar, skall järn-
vägsförrättning i dessa fall sökas på basis av 
samtycket.  

45 §. Sakägare vid järnvägsförrättning. 
Begreppet sakägare har inte definierats i in-
lösningslagen, men utgångspunkten är att 
sakägaren är den av vilken egendom löses in. 
I 38 § i inlösningslagen bestäms att om ar-
betstagare eller granne eller annan, av vilken 
egendom inte inlöses, till följd av inlösning-
en eller det företag för vars genomförande in-
lösningen sker lider betydande men eller 
skada, för vilken ersättning borde ha be-
stämts, om inlösningen hade gällt honom, 
kan sagda men eller skada på anfordran er-
sättas. En förutsättning är då att detta bör an-
ses skäligt med hänsyn till förhållandena. En-
ligt vedertagen praxis har dylika personers 
ställning inte ansetts vara en sakägarställ-
ning. Vid järnvägsförrättningar har sakägar-
ställningen dock inte begränsats enbart till 
dem av vilka egendom löses in, utan på basis 
av räckvidden för verkningarna av banpro-
jektet. 

För att förfarandet vid en järnvägsförrätt-
ning skall stämma överens med förfarandet 
enligt inlösningslagen och annan fastighets-
bildningslagstiftning föreslås i 1 mom. att 
sakägare vid järnvägsförrättning skall defini-

eras i enlighet med 17 § 1 mom. i fastighets-
bildningslagen. Sakägare vid järnvägsförrätt-
ning är därmed sökanden och andra personer 
vilkas rätt berörs av förrättningen. Sakägare 
är då i allmänhet den av vilken egendom lö-
ses in eller i vars egendom det på annat sätt 
ingrips. På grund av de vidsträckta verkning-
ar som banprojekten ofta har kan sakägare 
också vara någon som inte överlåter egen-
dom.  

Enligt 2 mom. skall bestämmelserna om 
ersättning till fastighetsägare för olägenhet 
eller skada i tillämpliga delar gälla även in-
nehavare av särskilda rättigheter som hänför 
sig till fastigheten. För olägenhet eller skada 
som byggandet eller användningen av järn-
vägen medför kan, om så yrkas, bestämmas 
ersättning utan hinder av 38 § i inlösningsla-
gen. 

46 §. Besittningstagande. I paragrafen be-
stäms om tagande av järnvägsområden och 
övriga områden i besittning. Besittningsta-
gandet förutsätter en tillträdessyn vid vilken 
den egendom som tas i besittning utreds. Sy-
nen skall förrättas i samband med järnvägs-
förrättningen. Besittningstagandet kan ske i 
samband med tillträdessynen eller vid en se-
nare tidpunkt som fastställs vid tillträdessy-
nen. När ett område har tagits i besittning an-
ses arbetet ha inletts på området. Vägområ-
den som angetts i järnvägsplanen tas i ban-
hållarens besittning endast tillfälligt till dess 
att den nya vägen har anlagts. Därefter åter-
förs förvaltningen av områdena till fastighe-
ternas ägare. Vid tidpunkten för besittnings-
tagandet får banhållaren rätt att använda om-
rådena och utöva rättigheterna för de ända-
mål som anges i järnvägsplanen utan hinder 
av någon annan rättighet som hänför sig till 
fastigheten.   

Förlorar en sakägare med anledning av be-
sittningstagandet sin bostad eller försvåras 
idkande av näring eller utövande av yrke i 
enlighet med 57 § 2 mom. i inlösningslagen, 
kan vid järnvägsförrättningen bestämmas, på 
yrkan av sakägaren, att besittningstagandet 
för detta vidkommande uppskjuts så att be-
sittningstagandet får ske tidigast när en tids-
period på tre månader förflutit sedan för-
skottsersättning betalades till sakägaren eller, 
om inlösningen sker vid två olika förrätt-
ningar, sedan ersättning för den första för-
rättningen betalades. I övrigt sker besitt-



 RP 222/2006 rd  
  
 

34

ningstagandet på normalt sätt. I 2 mom. be-
stäms om en dylik uppskjutning av besitt-
ningstagandet. 

När det är fråga om sådana projekt för för-
bättring av en järnväg som har ringa verk-
ningar skall ett skriftligt samtycke av mark-
ägaren kunna ersätta järnvägsplanen i enlig-
het med 14 §. Samtycket kan också innehålla 
ett avtal om ersättningar, besittningstagande 
och andra omständigheter som eventuellt 
hänför sig till banprojektet. I dessa fall sker 
besittningstagandet enligt avtal som en åt-
gärd som vidtas av markägaren och banhålla-
ren tillsammans. I 3 mom. föreslås en be-
stämmelse om avtalsgrundat besittningsta-
gande. Ett besittningstagande av detta slag 
har alla de rättsverkningar i anslutning till 
besittningstagande som anges i 1 mom., om 
det inte uttryckligen har överenskommits om 
något annat. Efter att det avtalsbaserade be-
sittningstagandet har skett skall banhållaren 
utan dröjsmål ansöka om järnvägsförrättning. 

I 4 mom. bestäms om avlägsnande av 
egendom från ett område som tagits i besitt-
ning, om överenskommelse inte kan nås om 
avlägsnandet. Banhållaren har rätt att efter 
den tidsfrist banhållaren angett avlägsna 
egendom som finns på det område som tagits 
i besittning, om inte ägaren eller innehavaren 
har avlägsnat egendomen inom utsatt tid. 
Banhållaren skall i mån av möjlighet under-
rätta ägaren eller innehavaren av egendomen 
om att den har avlägsnats och vid vilken tid-
punkt. 

Enligt 5 mom. skall ägaren eller innehava-
ren av det område som skall upplåtas eller 
har upplåtits få ersättning för kostnaderna för 
avlägsnandet eller flyttningen av de byggna-
der och anordningar eller den växande gröda 
eller den växtlighet som skall avlägsnas eller 
flyttas. 

47 §. Fastställande av föremålet för inlös-
ning samt uppkomst av äganderätt till järn-
vägsområdet. Järnvägsförrättning baserar sig 
på en godkänd järnvägsplan eller, vid sådana 
förbättringar av järnväg som har ringa verk-
ningar, på ett skriftligt samtycke av markäga-
ren. Om den slutliga placeringen eller om-
fattningen av föremålet för inlösningen skall 
fastställas vid järnvägsförrättning eller om 
järnvägsområde behövs i mindre utsträckning 
än vad som anvisats i järnvägsplanen, skall 
föremålet för inlösningen bestämmas enligt 

banhållarens anvisningar. Vid fastställandet 
av föremålet för inlösningen kan järnvägs-
planen frångås av särskilda skäl, t.ex. om det 
behövs mera järnvägsområde eller om det för 
fastigheten bör grundas någon rätt som inte 
nämns i järnvägsplanen. En förutsättning för 
avvikelser av detta slag är att ägaren till den 
fastighet som är föremål för åtgärden god-
känner förfarandet vid förrättningsmötet eller 
ger sitt skriftliga samtycke till det. En förut-
sättning är också att åtgärden bedöms ha 
högst ringa verkningar.  

Enligt 2 mom. skall ett område som fast-
ställts som järnvägsområde övergå i banhål-
larens ägo efter att beslutet om inlösen har 
vunnit laga kraft. 

För tydlighetens skull konstateras i 3 mom. 
att ett järnvägsområde som kommit i banhål-
larens ägo skall ombildas till en inlösnings-
enhet eller, om det är fråga om en privat 
spåranläggning, till en annan fastighet. Ett 
järnvägsområde som kommit i banhållarens 
ägo kan med dennes samtycke anslutas till en 
inlösningsenhet som redan tillhör banhållaren 
eller som bildas för banhållaren.  

48 §. Grundande av nyttjanderätt. Enligt 
47 § 2 mom. skall järnvägsområdena övergå i 
banhållarens ägo efter att beslutet om inlösen 
har vunnit laga kraft. I synnerhet i sådana fall 
då andra än banhållningsändamål hänför sig 
till järnvägsområdet är det ändamålsenligt att 
i stället för äganderätt för banhållaren grunda 
en permanent särskild rättighet som nyttjan-
derätt. Järnvägen har då alla de rättsverk-
ningar som avses i den föreslagna lagen, och 
den särskilda rättigheten gäller på ett bestå-
ende sätt till dess järnvägen läggs ned. Nytt-
janderätten skall vara bestående också när 
den fastighet som nyttjanderätten hänför sig 
till byter ägare.  

I 1 mom. föreslås därför bli bestämt att om 
en järnväg placeras i en tunnel, på en damm 
eller på en betongplatta eller om en järnväg 
täcks med en betongplatta, skall i fråga om 
järnvägen vid järnvägsförrättning grundas i 
3 § i inlösningslagen avsedd nyttjanderätt till 
järnvägsområdet enligt vad som anges i järn-
vägsplanen. Samma förfarande skall tilläm-
pas när det i en plan med rättsverkningar har 
anvisats byggande på övre eller undre sidan 
av järnvägen.  

När det genom en ändring av en plan anvi-
sas byggande på ett befintligt järnvägsområ-
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de, skall en järnvägsplan utarbetas också i 
sådana fall då det till järnvägsområdet anvi-
sas en nyttjanderätt och eventuella andra re-
gleringar som beror på byggande. Byggande 
på järnvägsområdet för andra ändamål än 
järnvägsändamål skall möjliggöras genom att 
nyttjanderättens omfattning bestäms i järn-
vägsplanen. Eftersom det är fråga om arbete 
på övre eller undre sidan av järnvägsområdet, 
förutsätts ett sådant tillstånd av banhållaren 
som avses i 36 §. Om det i järnvägsplanen 
har anvisats att en järnväg skall vara belägen 
på en betongplatta, på en damm eller på en 
bro, är det med tanke på områdena och egen-
domen under järnvägen ändamålsenligt att 
nyttjanderätten grundas i begränsad omfatt-
ning. Den rätt som tillkommer banhållaren 
begränsar då ägarens rätt i så liten utsträck-
ning som möjligt. Det är inte ändamålsenligt 
att grunda äganderätt till ett vattenområde 
under en bro. För att fastighetssystemet skall 
fortsätta att vara tydligt när det uppkommer 
överlappande rättigheter föreslås bli bestämt 
att när en järnväg dras över ett sådant område 
inom en inlösningsenhet som besitts av nå-
gon annan än banhållaren, t.ex. ett vägområ-
de, skall i stället för äganderätt till järnvägen 
grundas nyttjanderätt som avses i 3 § i inlös-
ningslagen.   

I 2 mom. sägs att efter att beslutet om inlö-
sen vunnit laga kraft uppkommer för banhål-
laren en sådan nyttjanderätt till ett biområde 
som motsvarar områdets användningsända-
mål. 

49 §. Upphörande av rättigheter. För tyd-
lighetens skull föreslås i 1 mom. en bestäm-
melse om att när en banhållare så som be-
skrivs ovan får äganderätt eller nyttjanderätt 
till ett järnvägs- eller biområde skall inteck-
ningar och övriga särskilda rättigheter som 
hänför sig till områdena förfalla direkt med 
stöd av lagen. Med särskilda rättigheter avses 
här t.ex. de särskilda rättigheter som nämns i 
2 § 2 mom. i inlösningslagen och i 14 kap. 
1 § i jordabalken.  

Enligt 2 mom. skall banhållaren ersätta in-
nehavaren av rättigheter för de skador som 
denna orsakas av att rättigheter enligt 1 mom. 
upphör. 

Enligt 3 mom. skall en särskild rättighet 
undantagsvis kunna hållas i kraft. Det förut-
sätts då att den särskilda rättigheten eller ut-
övandet av den inte äventyrar trafiksäkerhe-

ten eller medför olägenhet för banhållningen. 
En särskild rättighet som hålls i kraft skall 
inte heller få äventyra fastighetssystemets 
klarhet. Beslut om saken fattas vid järnvägs-
förrättning.  

Rättigheter som hänför sig till plankors-
ningar skall upphöra i enlighet med 4 mom. 
när en behövlig och ersättande vägförbindel-
se har ordnats och förrättningen för den er-
sättande vägrätten har vunnit laga kraft. 

50 §. Utloppsdiken. Utloppsdikenas sträck-
ning skall anges i järnvägsplanen, och de om-
råden som behövs för dem skall tas i besitt-
ning i samband med annat besittningstagande 
eller separat. För banhållaren skall vid järn-
vägsförrättning grundas i 2 § 2 mom. i inlös-
ningslagen avsedd servitutsrätt till områden 
som anvisats för utloppsdiken.  

På låglänt och sank mark kan anläggande 
av ett utloppsdike beröra många fastigheter 
och medföra ett behov av gemensam dikning. 
I sådana fall kan dikningen innebära mycket 
arbete och kräva särskild sakkunskap. Det fö-
reslås därför bli bestämt att dikningsärendet i 
dessa fall skall kunna överföras från järn-
vägsförrättningen till en dikningsförrättning. 
Beslut om överföringen fattas vid järnvägs-
förrättning. Över överföringen får besvär inte 
anföras särskilt med stöd av 89 § 2 mom. i 
inlösningslagen. Vid dikningsförrättningen 
bestäms då om den gemensamma diknings-
skyldigheten, underhållet av diket och ersätt-
ningarna. Vid dikningsförrättningen skall 
mindre avvikelser kunna göras från det läge 
för diket som anges i järnvägsplanen, om det-
ta är nödvändigt för att dikningen skall kunna 
genomföras. I 2 mom. bestäms om överfö-
ring av ett dikningsärende. 

När ett utloppsdike har anlagts skall ären-
den som gäller eventuella skador och olägen-
heter som diket senare föranleder behandlas 
enligt vattenlagen och inte enligt banlagen. 
En bestämmelse om detta föreslås i 3 mom. 

51 §. Märkning av skydds- och frisiktsom-
råden. För att fastighetssystemet skall vara 
tydligt och tillförlitligt föreslås bli bestämt att 
de skydds- och frisiktsområden som hänför 
sig till en fastighet skall märkas ut på förrätt-
ningskartan vid järnvägsförrättning och vid 
behov också i terrängen. I fastighetsregistret 
skall det göras en anteckning om skydds- och 
frisiktsområdet för fastigheten i fråga. An-
teckningarna skall vara informativa på så 



 RP 222/2006 rd  
  
 

36

sätt, att anteckningarna eller avsaknaden av 
dem inte har några rättsverkningar, eftersom 
skydds- och frisiktsområdena och rättsverk-
ningarna av dem grundar sig på lagen.  

52 §. Behandling av inlösen vid två förrätt-
ningar. När förrättningen gäller ett stort järn-
vägsprojekt och många fastigheter kan för-
rättningen dra ut på tiden. I sådana fall kan 
markägarna bli tvungna att vänta länge på er-
sättningarna, trots eventuella förskottsersätt-
ningar. I paragrafen föreslås därför bli be-
stämt att inlösen skall kunna delas upp på två 
särskilda förrättningar. Eftersom förfarandet 
inverkar på förrättningskostnaderna skall 
uppdelningen ske på banhållarens initiativ 
och beslutet skall fattas av den förrättnings-
ingenjör som verkställer järnvägsförrättning-
en. Enligt 77 § skall ändring i ett sådant be-
slut inte få sökas särskilt. En förutsättning för 
förfarandet är att det på grund av antalet 
ärenden eller arten av ärenden som skall av-
göras vid förrättningen eller av andra särskil-
da skäl kan anses ändamålsenligt att dela upp 
förrättningen. Förfarandet innebär att fast-
ställandet och utbetalningen av ersättningar 
försnabbas i sådana fall där det är möjligt att 
tillförlitligt konstatera förlusterna redan i 
början av den första förrättningen och där 
förlusterna inte är beroende av när järnvägs-
projektet färdigställs. Sådana ersättningar är 
framför allt ersättningarna för föremål.   

När den första förrättningen avslutas skall 
en besvärsanvisning ges. Förrättningsingen-
jören skall sedan på tjänstens vägnar fortsätta 
med inlösningen vid den andra järnvägsför-
rättningen utan att sakägarna särskilt behöver 
ansöka om detta. Vid den andra förrättningen 
behandlas och avgörs alla inlösningsärenden 
som fortfarande är oavgjorda. Trots att den 
första inlösningsförrättningen har vunnit laga 
kraft skall vid den andra förrättningen också 
behandlas sådana ändringar i föremålet för 
förrättningen som uppkommit efter att den 
första förrättningen avslutats, t.ex. om det 
område som inlöstes i samband med byggan-
det av järnvägen har blivit mindre eller stör-
re. Bestämmelser om detta föreslås i 2 mom. 

53 §. Ägoreglering. Byggande av järnväg 
leder ofta till att ägor splittras, vilket försvå-
rar möjligheterna att använda dem på ett ef-
fektivt och produktivt sätt. På grund av fas-
tighetsindelningen är det omöjligt att undvika 
att ägorna splittras i samband med banpro-

jekt. Det är därför nödvändigt att utfärda be-
stämmelser om ägoregleringar.  

Enligt 1 mom. skall nödvändigheten av 
ägoreglering utredas på tjänstens vägnar vid 
en järnvägsförrättning. Om förrättande av 
nyskifte i enlighet med 67 § 4 mom. i fastig-
hetsbildningslagen är aktuell vid tidpunkten 
för järnvägsförrättningen, skall frågor som 
gäller ägoregleringen behandlas vid förrät-
tandet av nyskifte. På förrättandet av nyskifte 
tillämpas utöver fastighetsbildningslagen 
också 82 § i inlösningslagen och 63—66 § i 
den föreslagna lagen. 

I 2 mom. bestäms om ägoregleringsåtgär-
der. Den primära åtgärden är ägobyte. I andra 
hand, dvs. om ägobyte inte kan genomföras 
på lämpligt sätt, skall ett område kunna över-
föras från en fastighet till en annan mot ve-
derlag i pengar. Vederlaget i pengar skall 
vara ett fullt vederlag för den erhållna ägo-
arealen i enlighet med ersättningsgrunderna i 
inlösningslagen.  

I 3 mom. hänvisas till 59, 65 och 66 § i fas-
tighetsbildningslagen, vilka gäller ägobyten 
och överföring av områden. Dessa bestäm-
melser skall gälla, om inte något annat följer 
av bestämmelserna i den föreslagna lagen. 

54 §. Förutsättningar för ägoreglering. I 
paragrafen bestäms om de särskilda och all-
männa förutsättningarna för ägoregleringar. I 
1 mom. anges de fall där en ägoreglering kan 
företas vid järnvägsförrättning. För tydlighe-
tens skull är fallen uppdelade på fyra olika 
punkter. I 1 punkten är det fråga om ett ty-
piskt fall där ägoreglering anses nödvändig 
för att avhjälpa en sådan skadlig splittring av 
ägorna som järnvägen förorsakar. Enligt 2 
punkten skall ägoreglering kunna företas, om 
järnvägen eller avlägsnandet av en plankors-
ning har skurit av en trafikförbindelse till en 
fastighet och de kostnader eller ersättningar 
som orsakas av att en ny trafikförbindelse 
ordnas kan undvikas eller avsevärt minskas 
genom ägoregleringen. Enligt 3 punkten skall 
ägoreglering kunna företas, om ägobyte eller 
överföring av område till en fastighet är sär-
skilt viktiga med tanke på förbättrandet av 
fastighetens användbarhet, t.ex. för säkerstäl-
landet av byggmöjligheterna i sådana fall där 
fastigheten gränsar till järnvägen eller annars 
berörs av de bestämmelser om skydds- eller 
frisiktsområden som begränsar användningen 
av fastigheten. Enligt 4 punkten skall ägore-
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glering kunna företas, om någon del av en 
ekonomienhet på grund av byggande av järn-
väg eller avlägsnande av plankorsning blir 
avskilt och områdets ägare inte längre kan 
använda det på ett ändamålsenligt sätt. Ett 
sådant område kan överföras till en annan 
fastighet, om detta gagnar användningen av 
den andra fastigheten. För förfarandet förut-
sätts dessutom att det område som skall över-
föras är av ringa värde ur både överlåtarens 
och mottagarens synvinkel. 

I 2 mom. anges ytterligare förutsättningar 
för ägoregleringar. Enligt 1 punkten förut-
sätts för ägoreglering enligt 1 mom. 1 punk-
ten att betydande förbättring av fastighetsin-
delningen uppnås genom ägoregleringen. 
Därmed gagnar ägoregleringarna också de 
offentliga behoven av ett tydligt fastighetssy-
stem. Enligt 2 punkten är det enligt grund-
lagutskottets utlåtande ( GrUU 3/2005 rd) en 
allmän förutsättning för alla ägoregleringar 
att de inte medför nämnvärd olägenhet för 
någon. Regleringen får inte medföra olägen-
heter av detta slag för de fastighetsägare som 
omfattas av regleringen och inte heller för 
någon annan, t.ex. arrendatorn eller grannen. 
Ägoregleringarna får inte heller försvåra ge-
nomförandet av detaljplanen, vilket sägs i 3 
punkten. 

Avsikten är att ägoregleringarna skall av-
lägsna eller minska de menliga följderna av 
järnvägen och utöka fastigheternas använd-
barhet och förbättra fastighetsindelningen. 
Det föreslås därför bli bestämt att ägore-
gleringar skall kunna företas vid järnvägsför-
rättning utan samtycke av fastighetens ägare. 
Fastighetens värde som säkerhet sjunker van-
ligen inte till följd av ägoregleringar, eller 
om så sker i undantagsfall, sjunker värdet i 
mycket liten utsträckning. För ägoreglering-
arna förutsätts därför inte heller samtycke av 
innehavare av panträtt eller en särskild rät-
tighet som hänför sig till fastigheten. I 65 § i 
fastighetsbildningslagen bestäms om re-
gleringar som gäller pantfordringar och sär-
skilda rättigheter. 

55 §. Ersättningar vid ägoregleringar. Vid 
ägoregleringar kan områdenas värde avvika 
från varandra ur den överlåtande och den 
mottagande fastighetens synvinkel. Ett om-
råde kan t.ex. enligt överlåtaren vara åker, 
medan det enligt den mottagande fastighe-
tens ägare är skogsmark, som har ett lägre 

värde än åkermark. Eftersom ägoregleringen 
är en följd av byggandet av en järnväg skall 
banhållaren som den som löser in området 
vid järnvägsförrättningen åläggas att i dessa 
fall ersätta skillnaden i områdenas värde, om 
inte något annat följer av 69 § 2 mom. I pa-
ragrafen bestäms om detta.  

56 §. Avtal om ägoreglering. För att behöv-
lig flexibilitet skall kunna garanteras i ären-
den som gäller ägoreglering skall det vid en 
järnvägsförrättning även i andra fall än de 
som nämns i 54 § 1 mom. kunna företas ägo-
regleringar som förbättrar fastighetsindel-
ningen, om ägarna till fastigheterna i fråga 
kommer överens om detta. Avtalsbaserade 
ägoregleringar av detta slag får dock inte 
medföra betydande olägenhet för någon och 
de får inte försvåra möjligheterna att genom-
föra detaljplanen. 

57 §. Utvidgning av inlösen. Om det ge-
nom ägoreglering inte är möjligt att avlägsna 
eller väsentligen lindra en betydande olägen-
het som banprojektet medför för fastigheten, 
skall banhållaren betala ersättning för olä-
genheten. Om fastighetsägaren inte önskar 
ersättning för olägenheten, kan denne vid 
järnvägsförrättningen kräva att banhållaren 
löser in fastigheten eller en del av den. Inlö-
sen kan bli aktuell när fastigheten eller en del 
av den, t.ex. ett separat skifte, inte kan an-
vändas för nuvarande ändamål till följd av 
banprojektet.  

I 2 mom. bestäms om banhållarens inlös-
ningsrätt. För att fastighetssystemet skall 
vara tydligt och för att oskäliga ersättningar 
för olägenheter skall kunna undvikas bör 
banhållaren ha rätt att lösa in en sådan fastig-
het eller del av den som isoleras av järnvä-
gen, om kostnaderna för att ordna en ny tra-
fikförbindelse eller för ersättningen för olä-
genheterna till följd av försvårad trafik skulle 
vara anmärkningsvärt stora i jämförelse med 
områdets värde.  

Enligt 3 mom. bildas av de områden som 
löses in med stöd av 1 och 2 mom. inlös-
ningsenheter som kommer i banhållarens 
ägo. I momentet hänvisas till 49 a § i inlös-
ningslagen, där det finns närmare bestäm-
melser om bildande av inlösningsenheter. 

58 §. Utvidgning av inlösen inom detalj-
planeområde. Då en banhållare löser in ett 
järnvägsområde på ett område som enligt 83 
§ 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen 
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anvisats som trafikområde för järnväg, skall 
banhållaren vara skyldig att lösa in fastighe-
ten eller en del av den till gränsen för trafik-
området enligt detaljplanen, om fastighetens 
ägare yrkar på detta vid järnvägsförrättning-
en. Fastighetens ägare behöver således inte 
godkänna att det ur fastigheten inlöses bara 
en del av det järnvägsområde som antecknats 
i planen. Banhållaren skall ha samma rätt.  

Beträffande bildandet av en inlösningsen-
het gäller 47 § 3 mom., dvs. fastigheten eller 
en del av den ombildas till en från järnvägs-
området separat inlösningsenhet. 

Enligt 2 mom. kan en aktuell ändring av en 
detaljplan eller ett ärende som gäller inlösen 
av område och som väckts med stöd av 
markanvändnings- och bygglagen inverka på 
den inlösningsrätt eller inlösningsskyldighet 
som nämns i 1 mom., och då får vid en järn-
vägsförrättning inte beslutas om inlösen för-
rän avgörandet av detaljplaneändringen har 
vunnit laga kraft eller ärendet angående inlö-
sen av området inte längre är anhängigt med 
stöd av markanvändnings- och bygglagen. 
Vid behov, om detaljplaneändringen eller det 
ärende angående inlösen av området som är 
anhängigt med stöd av markanvändnings- 
och bygglagen kan slutföras tillräckligt 
snabbt, skall ärendet kunna avskiljas för be-
handling vid en separat förrättning. 

59 §. Reglering av enskilda vägar. I järn-
vägsplanen anges regleringar av vägar och 
vägrätter. Banhållaren skall svara för byg-
gandet av ett järnvägsområde eller byggandet 
av enskilda vägar med anledning av före-
skrifter eller förbud som hänför sig till plan-
korsningar och skall överlåta vägarna till an-
vändarna när de är klara och när en överlåtel-
se är ändamålsenlig med tanke på byggandet 
av vägen och järnvägsområdet. Vid en järn-
vägsförrättning behandlas och avgörs dessa 
ärenden som gäller enskilda vägar och också 
övriga ärenden som enligt lagen om enskilda 
vägar skall avgöras vid en vägförrättning, 
t.ex. vilka som är delägare i en väg och hur 
väghållningsskyldigheten fördelas mellan 
delägarna.  

Enligt 2 mom. skall en järnvägsförrättning 
på banhållarens begäran kunna utvidgas till 
en lokal vägförrättning enligt 38 c § i lagen 
om enskilda vägar, och då kan en enskild väg 
regleras i större utsträckning än vad som fö-
reslås i järnvägsplanen. På en lokal vägför-

rättning tillämpas då bestämmelserna om lo-
kala vägförrättningar i lagen om enskilda vä-
gar, och dessutom skall ersättningar för av-
lägsnande eller flyttning av plankorsning en-
ligt 62 § i den föreslagna lagen avgöras vid 
sådana förrättningar. På förrättningen tilläm-
pas också bestämmelserna om intressebevak-
ning och rättshjälp i 82 § i inlösningslagen.  

På ett detaljplaneområde anläggs gatorna 
enligt detaljplanen eller gatuplanen. 

60 §. Avtal om ersättning. I paragrafen för-
behålls banhållaren likväl rätt att avtala med 
markägaren om ersättning i anslutning till in-
lösen av ett järnvägsområde. De förhandling-
ar som leder till ett avtal skall inledas på ini-
tiativ av banhållaren. För att förfarandet med 
järnvägsförrättningar skall kunna hållas smi-
digt och för att ett snabbt förfarande med av-
talade ersättningar skall kunna säkerställas 
föreslås bli bestämt att sakägarnas avtal om 
ersättningar inte skall behöva underställas in-
lösningskommissionen för fastställelse. I 1 
mom. föreslås dessutom en bestämmelse som 
gör att ingångna avtal gäller även nya ägare 
till fastigheten.  

Enligt 2 mom. bildas en inlösningsenhet av 
ett järnvägsområde som genom överlåtelse, 
t.ex. fastighetsköp, kommit i banhållarens 
ägo. Om en överlåtelse omfattar också områ-
den utanför järnvägsområdet, vilket ofta är 
fallet när banhållningsmyndigheten köper en 
hel fastighet, bibehåller dessa områden sin 
tidigare beskaffenhet och omfattas således 
också av lagfartsskyldigheten. Beroende på 
situationen kan en ovan nämnd inlösningsen-
het anslutas till en inlösningsenhet som ban-
hållaren redan äger eller till en inlösningsen-
het som skall bildas. Det vore i regel motive-
rat att ansluta enheter till varandra i syfte att 
minska antalet inlösningsenheter.  

I fråga om upphörande eller hållande i kraft 
av inteckningar och övriga särskilda rättighe-
ter gäller vad som bestäms i 49 §, till vilken 
hänvisas i momentet. Om rättigheter som för-
faller vållar innehavaren av rättigheterna 
skada, skall banhållaren ersätta skadan. Den 
skada som en inteckningsborgenär vållas 
framgår när panträtten realiseras. Nås ingen 
överenskommelse om skadestånd, avgörs 
ärendet vid en järnvägsförrättning. Om detta 
föreskrivs i 3 mom. 

61 §. Ersättning för skydds- och frisiktsom-
råden. Enligt de föreslagna bestämmelserna i 
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37—39 § begränsas markägarens rätt att 
bygga på skydds- och frisiktsområden invid 
järnvägar. När byggandet i dessa fall för-
bjuds eller begränsas på grund av ett viktigt 
allmänt intresse, t.ex. trafik- eller tågsäkerhe-
ten eller för säkerställande av järnvägens 
konstruktioner och system, uppkommer ing-
en ersättningsskyldighet. Då inskränkningar i 
fråga om skydds- eller frisiktsområden första 
gången träder i kraft på fastigheten skall 
markägaren dock ha rätt till ersättning i det 
fall som anges i 1 mom. Banhållaren skall 
betala ersättning för skadan, om markägaren 
t.ex. på grund av ett byggförbud bland be-
stämmelserna om skydds- och frisiktsområ-
den, har orsakats kostnader som senare visar 
sig vara till ingen nytta. För olägenheter skall 
betalas ersättning bara i exceptionella fall då 
olägenheten kan bedömas vara betydande, 
t.ex. om möjligheten att bygga förhindras el-
ler avsevärt försvåras.  

Enligt 2 mom. skall fastighetens ägare ha 
rätt att få ersättning av banhållaren för egen-
dom, t.ex. växtlighet, som avlägsnas från ett 
skydds- och frisiktsområde liksom även för 
egendom som avlägsnas eller flyttas eller blir 
föremål för ändringar i de fall som avses i 
41§ 2 mom. 

62 §. Ersättning för avlägsnande eller 
flyttning av plankorsning. När användningen 
av en befintlig plankorsning förbjuds skall 
det samtidigt anges en ny trafikförbindelse i 
järnvägsplanen. När avlägsnandet av plan-
korsningar med tillhörande vägregleringar 
baserar sig på ett viktigt allmänt intresse, bör 
man i viss mån utan ersättning utstå de olä-
genheter som de nya arrangemangen orsakar. 
Det föreslås därför att markägaren skall vara 
berättigad till ersättning av banhållaren för de 
olägenheter markägaren orsakas endast i de 
fall då avlägsnandet av en plankorsning be-
döms föranleda betydande olägenhet vid 
nyttjandet av en fastighet som tidigare haft 
rätt att använda plankorsningen.  

Den rätt som hänför sig till en plankorsning 
skall behandlas vid den förrättning där frågan 
om avlägsnande eller flyttning av plankors-
ningen behandlas. Banförrättning och vägför-
rättning enligt lagen om enskilda vägar kan 
vara sådana här färrättningar. 

63 §. Ersättning för utredningsarbete och 
för vissa andra åtgärder. I paragrafen be-
stäms om markägarens rätt till ersättning i de 

fall då banhållaren med stöd av den föreslag-
na lagen har rätt att använda fastigheten för 
ett visst ändamål. Skada eller olägenhet som 
orsakas av sådan användning skall ersättas. I 
paragrafen avses utredningsarbete som utförs 
på fastigheten, ordnande av tillfällig farväg 
på någon annans mark och nyttjande av en 
sådan väg, olägenhet och skada på grund av 
brådskande banarbete. 

64 §. Ersättning för miljöskador. I paragra-
fen hänvisas till 12 § i lagen om ersättning 
för miljöskador (734/1994), vilken tillämpas 
när miljöskador ersätts. I den nämnda para-
grafen bestäms om ersättningsskyldighet och 
grunderna för hur ersättningen bestäms. 

65 §. Övriga ersättningar och järnvägsför-
rättning som gäller ersättningar. Ersättning 
skall bestämmas vid en järnvägsförrättning 
med iakttagande av principen om full ersätt-
ning enligt 29 § i inlösningslagen. Ersätt-
ningen består av ersättning för föremål och 
ersättning för men samt av skadestånd. Er-
sättningsgrunderna framgår av inlösningsla-
gen. I stället för eller som komplement till 
bestämmelserna i den utfärdas särskilda be-
stämmelser i banlagen. När en ersättnings-
fråga har behandlats och avgjorts vid en 
järnvägsförrättning innebär det också att er-
sättningsfrågan är slutligt avgjord. För att 
tillräcklig smidighet skall kunna garanteras 
föreslås i 1 mom. bli bestämt att fastighetens 
ägare skall vara berättigad till ersättning av 
banhållaren, om byggandet av en järnväg or-
sakar en fastighet annan skada eller olägen-
het än vad som avses i 5 kap. i den nya lagen. 
En allmän förutsättning för ersättningsskyl-
dighet är att byggandet eller användningen av 
en järnväg kränker någons rättsligt skyddade 
ställning som är knuten till fastigheten. Att 
rekreationsvärden baserade på allemansrätten 
går förlorade eller minskar ger inte anledning 
till ersättning. En allmän förutsättning för er-
sättning är också att förlusten kan påvisas ob-
jektivt och värderas ekonomiskt, t.ex. som en 
minskning av fastighetens värde.  

I 1 mom. föreslås vidare bli bestämt att ett 
ersättningsärende av detta slag skall behand-
las och avgöras vid en järnvägsförrättning, 
om överenskommelse inte kan nås. Banhålla-
ren eller den som yrkar ersättning skall kun-
na ansöka om järnvägsförrättning. Genom 
förslaget kanaliseras alla ersättningsärenden 
av detta slag till en järnvägsförrättning, som 
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leds av en sakkunnig i ersättningsfrågor och 
där det lagfästa förfarandet uppfyller villko-
ren för rättsskydd. Ändring i beslut som fat-
tats vid järnvägsförrättningen skall få sökas 
hos jorddomstolen. 

Enligt 2 mom. skall järnvägsförrättning 
kunna verkställas också när det gäller att av-
göra en sådan ersättnings- eller inlösnings-
fråga som avses i den föreslagna lagen och 
som inte hänför sig till byggandet eller an-
vändningen av en järnväg. Detta gäller i syn-
nerhet de fall som avses i 63 § och miljöska-
dor. En ersättningsfråga kan vara av det sla-
get att beslut kan fattas först sedan järnvägs-
förrättningen har avslutats, antingen därför 
att frågan har kommit upp vid järnvägsför-
rättningen men ännu inte kunnat avgöras där 
eller därför att ersättningsfrågan kommer upp 
när förrättningen redan har avslutats.  

Det föreslås i 3 mom. att banhållaren eller 
den som yrkar ersättning skall kunna ansöka 
om en sådan järnvägsförrättning som nämns i 
1 och 2 mom. 

66 §. Värdetidpunkt och beaktande av för-
ändringar i den allmänna prisnivån. Vid 
järnvägsförrättningar är besittningstagandet 
av områden och rättigheter oberoende av be-
stämmandet av ersättningar. Vid tidpunkten 
för besittningstagandet får banhållaren rätt att 
använda områdena för det ändamål som an-
ges i järnvägsplanen. Därför skall den egen-
dom som löses in vid en järnvägsförrättning 
värderas enligt dess beskaffenhet och värde 
vid tidpunkten för besittningstagandet. Den-
na tidpunkt skall enligt 1 mom. benämnas 
värdetidpunkt. Den som överlåter egendo-
men får räkna sig till godo en uppgång som 
sker i den allmänna prisnivån mellan värde-
tidpunkten och den tidpunkt då ersättningen 
bestäms.  

Om förskottsersättning har bestämts, skall 
skillnaden mellan den slutliga ersättningen 
och förskottsersättningen anpassas enligt 
uppgången i den allmänna prisnivån. En be-
stämmelse om detta föreslås i 2 mom. 

67 §. Värdetidpunkt i särskilda fall. Efter-
som det vid järnvägsförrättningar enligt 65 § 
inte förekommer något egentligt besittnings-
tagande som påverkar ersättningarna och 
inga förskottsersättningar bestäms, föreslås 
att värdetidpunkten i dessa fall skall vara den 
tidpunkt då förrättningen avslutas.  

68 §. Bestämmande av ersättningstagare. I 

paragrafen föreslås en bestämmelse om vem 
som skall få ersättning vid järnvägsförrätt-
ning. Det skall bestämmas att ersättningen 
skall betalas till den som vid den tidpunkt då 
förskottsersättningen eller den slutliga ersätt-
ningen bestäms äger den egendom som skall 
lösas in eller till den vars egendom verkning-
arna av järnvägsprojektet utsträcker sig till 
och som på denna grund har rätt till ersätt-
ning, även om ingen egendom löses in av 
denna ägare. När äganderätt överförs t.ex. 
genom fastighetsköp kan köparen och sälja-
ren avtala om vem som har rätt till den er-
sättning som bestäms vid järnvägsförrätt-
ningen. Den som vill åberopa ett sådant avtal 
bör lägga fram en utredning om det vid järn-
vägsförrättningen. 

69 §. Utbetalning av ersättning samt ränta. 
De ersättningar som banhållaren ålagts att 
betala enligt beslut vid en järnvägsförrättning 
skall enligt 1 mom. betalas med sex procents 
årlig ränta inom tre månader räknat från den 
tidpunkt då ersättningarna bestämdes. Om er-
sättningen inte har betalts inom utsatt tid, 
skall från förfallodagen betalas dröjsmålsrän-
ta på den obetalda ersättningen enligt den 
räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen 
(633/1982). 

Den fastighetsägare som har mottagit ett 
område på grund av de ägoregleringar som 
görs vid en järnvägsförrättning är tvungen att 
betala ersättning för området, och på motsva-
rande sätt får den fastighetsägare som har 
överlåtit ett område vid ägoreglering ersätt-
ning för detta. För att det skall kunna säker-
ställas att de ersättningar för ägoregleringar 
som har bestämts blir betalda och för att be-
talningsrörelsen skall bli tydligare föreslås i 
2 mom. bli bestämt att banhållaren skall skö-
ta de ersättningar som skall betalas för ägo-
regleringar. Banhållaren tar i sin tur ut mot-
svarande summa av den ersättningsskyldiga 
mottagaren av området, och ersättningarna 
beaktas i de slutliga betalningar som banhål-
laren påförts. På ersättningar som bestämts 
på grund av ägoregleringar tillämpas i fråga 
om den tid då ränta skall beräknas och ersätt-
ning utbetalas i övrigt samma bestämmelser 
som i fråga om andra ersättningar som be-
stäms vid järnvägsförrättningar. 

Den årliga räntan på sex procent skall be-
räknas från tidpunkten för det besittningsta-
gande som avses i 46 § 1 och 2 mom. Också 
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när besittningstagandet grundar sig på ett av-
tal enligt 46 § 3 mom. skall räntan beräknas 
från tidpunkten för besittningstagandet, om 
inte något annat har överenskommits. I de 
fall enligt 65 då det inte förekommer något 
egentligt besittningstagande som påverkar er-
sättningarna, skall den årliga räntan på sex 
procent beräknas från tidpunkten för slut-
sammanträdet i samband med järnvägsför-
rättningen. Ränta på ersättning som bestämts 
på grund av ägoreglering skall beräknas från 
tidpunkten för besittningstagandet av områ-
dena, och vid förrättningen bestäms alltid 
tidpunkten för besittningstagandet av de ägor 
som ägoregleringen gällt. I 3 mom. bestäms 
vid vilken tidpunkt räntan börjar räknas på 
det angivna sättet. 

70 §. Utbetalning av ersättning som är 
stridig. I paragrafen föreslås bli bestämt att 
om banhållaren anför besvär över ersättning-
ar som bestämts vid en järnvägsförrättning, 
behöver den del av ersättningen som bestri-
dits inte deponeras på länsstyrelsens konto. 
Ersättningstagaren skall dock vara berättigad 
att av banhållaren få den del av ersättningen 
som är stridig och som överstiger en laga-
kraftvunnen ersättning. En förutsättning är att 
ersättningstagaren ställer banhållaren säker-
het för den del som är stridig och för den sex 
procents ränta som skall beräknas på den från 
den dag då medlen lyfts. Som säkerhet kan 
ställas endast en sådan säkerhet som banhål-
laren godkänner, dvs. i vanliga fall bankga-
ranti.  

71 §. Tvångsverkställighet i särskilda fall. 
Sakägarna kan bli tvungna att på det sätt som 
angetts ovan betala banhållaren ersättning i 
samband med ägoregleringar, när banhålla-
ren ansvarar för betalningen av ersättningar 
som bestämts vid dem. I undantagsfall kan 
beaktandet av den nytta som fastighetens 
ägare får dessutom leda till att det är banhål-
laren som är betalningsmottagare. På grund 
av en ägoreglering byter den egendom som 
ägoregleringen gäller ägare. För de fall då 
sakägaren inte godvilligt betalar banhållaren 
den påförda ersättningen eller inte enligt det 
beslut som fattats vid järnvägsförrättningen 
överlåter besittningen av egendom som till 
följd av ägoreglering har bytts ut, föreslås i 
paragrafen en bestämmelse om tvångsverk-
ställighet. Enligt förslaget skall på tvångs-
verkställighet tillämpas bestämmelserna om 

utsökning av ersättningar och handräckning i 
288 § i fastighetsbildningslagen.  

72 §. Panträttsinnehavares rätt till ersätt-
ning. I 1 mom. bestäms om att innehavaren 
av panträtt har rätt att få ersättning, om er-
sättningen inte har deponerats, den ersätt-
ningsberättigade har avstått från ersättningen 
eller en uppenbarligen för låg ersättning har 
avtalats och innehavaren av panträtt har för-
lorat sin fordran helt eller delvis till följd av 
ovan nämnda orsaker.  

I 2 mom. föreslås en särskild bestämmelse 
om deponering av ersättning när en fastighet 
löses in helt och hållet vid en järnvägsför-
rättning. Enligt 49 § 1 mom. i inlösningsla-
gen skall det i sådana fall alltid bestämmas 
att ersättning för föremål skall deponeras 
oberoende av om en panträtt hänför sig till 
fastigheten eller inte. Syftet med bestämmel-
sen har varit att skydda innehavare av sådana 
panträtter anslutna till en fastighet för vilkas 
bestånd inget registreringsförfarande har 
ställts som villkor. Sådana har varit lagstad-
gade panträtter och panträtt för ogulden kö-
peskilling. Enligt lagen om införande av jor-
dabalken (541/1995) förfaller lagstadgade 
panträtter likväl om de inte har anmälts för 
inskrivning inom tre år efter jordabalkens 
ikraftträdande den 1 januari 1997. Panträtten 
för ogulden köpeskilling förfaller om inteck-
ning på grundval av den inte söks inom tio år 
efter jordabalkens ikraftträdande. Eftersom 
inga dolda panträtter längre kan hänföras till 
en fastighet från ingången av 2007 när de 
panträtter för ogulden köpeskilling vilka sak-
nar inteckning förfaller, föreslås en bestäm-
melse enligt vilken ersättning för föremål då 
hela lägenheten löses in skall deponeras bara 
i de fall då fastigheten belastas av panträtt 
som antecknats i lagfarts- och inteckningsre-
gistret. På deponering tillämpas i övrigt 49 § 
2—4 mom. i inlösningslagen, till vilka hän-
visas i paragrafen. 

73 §. Obetydliga ersättningar. I syfte att 
förenkla förfarandet för betalning av ersätt-
ningar föreslås bli bestämt att om det totala 
ersättningsbelopp som det vid järnvägsför-
rättningen har bestämts att skall betalas till 
en sakägare inte med ränta överstiger 20 
euro, behöver beloppet inte betalas eller de-
poneras. Med sakägare avses i detta sam-
manhang också t.ex. samägare till en fastig-
het eller ägare till ett samfällt område, på så 
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sätt att det nämnda beloppet 20 euro inte räk-
nas separat för varje delägare utan utgående 
från den helhet de bildar. 

74 §. Ersättningsfria överlåtelser. Enligt 1 
mom. skall staten inte ha rätt att få ersätt-
ningar enligt banlagen. Vid järnvägsförrätt-
ningar skall statliga affärsverk i princip ha 
samma ställning som de andra sakägarna. För 
att tillräcklig smidighet skall kunna bevaras 
skall statsrådet likväl ha rätt att av särskilda 
skäl i enskilda fall också besluta något annat 
om statens rätt till ersättning. 

75 §. Kostnaderna för järnvägsförrättning. 
I paragrafen bestäms om kostnaderna för 
järnvägsförrättning. Eftersom en järnvägsför-
rättning vanligen baserar sig på en ansökan 
från banhållaren i de fall som gäller byggan-
de av järnväg, bör banhållaren ansvara för 
kostnaderna för järnvägsförrättningen. Som 
undantag från denna huvudregel föreslås att 
de som yrkar ersättning vid järnvägsförrätt-
ningar som avses i 65 § helt eller delvis skall 
kunna påföras ansvaret för förrättningskost-
naderna, om yrkandet har varit uppenbart 
ogrundat. Detta kan bli aktuellt om yrkandet 
objektivt sett saknar grund. Att ett ersätt-
ningsyrkande avslås betyder ändå inte nöd-
vändigtvis att det har varit uppenbart ogrun-
dat.  

76 §. Registrering av järnvägsförrättning. I 
överensstämmelse med 192 § 1 mom. i fas-
tighetsbildningslagen föreslås bli bestämt att 
en järnvägsförrättning skall kunna registreras 
efter det att förrättningen har vunnit laga 
kraft. En förrättning har vunnit laga kraft när 
besvärstiden i fråga om den har gått ut eller, 
om besvär har anförts över förrättningen, när 
besvären har avgjorts slutligt genom dom-
stolsbeslut. I syfte att förenkla procedurerna 
föreslås i 1 mom. med avvikelse från 53 § i 
inlösningslagen bli bestämt att utbetalningen 
av ersättningar som bestämts vid en förrätt-
ning inte skall vara något villkor för en regi-
strering och att dessa utbetalningar inte heller 
annars skall behöva anmälas till lantmäteri-
byrån. 

Bestämmelserna i 2 mom. möjliggör parti-
ell registrering av järnvägsförrättningar i si-
tuationer där ändring söks. Detta skall vara 
möjligt för det första i fråga om de fastighe-
ter som sökandet av ändring inte gäller. För 
det andra skall partiell registrering vara möj-
lig med tillstånd av jorddomstolens ordfö-

rande, om sökandet av ändring inte påverkar 
fastställandet av föremålet eller registeran-
teckningarna. 

77 §. Sökande av ändring i beslut som har 
fattats vid järnvägsförrättning.  

För sökande av ändring i beslut som har 
fattats vid järnvägsförrättning gäller 89—
93 § i inlösningslagen, till vilka hänvisas i 
paragrafen. I ett beslut genom vilket en för-
rättningsingenjör har delat upp inlösningen i 
två förrättningar med stöd av 52 § 1 mom. 
skall ändring dock inte få sökas separat.   

 
6 kap.  Nedläggning av järnväg och in-

dragning av dess biområde 

78 §. Nedläggning av järnväg i samband 
med byggande av järnväg. När en järnväg 
med en ny sträckning byggs skall enligt 
1 mom. en järnväg som blir vid sidan om den 
nya sträckningen läggas ned genom en järn-
vägsplan, om det inte i järnvägsplanen har 
bestämts att den gamla banan skall vara järn-
väg. Även om en järnväg som blir vid sidan 
av en ny sträckning upphör att vara järnväg, 
skall det i järnvägsplanen kunna bestämmas 
att det tidigare järnvägsområdet skall använ-
das för andra banhållningsändamål, t.ex. som 
upplags- eller lastningsområde. 

79 §. Nedläggning av järnväg i andra 
sammanhang. I 1 och 2 mom. bestäms om 
förutsättningarna för nedläggning av en järn-
väg i andra sammanhang än i anslutning till 
byggande. Kommunikationsministeriet skall 
kunna lägga ned en järnväg med stöd av en 
järnvägsplan som beretts av Banförvaltnings-
centralen, om de villkor som nämns i 1 och 
2 mom. uppfylls. 

Enligt 1 mom. skall kommunikationsmini-
steriet kunna lägga ned en järnväg med stöd 
av en järnvägsplan som beretts av Banför-
valtningscentralen, om de fyra villkor som 
nämns i momentet uppfylls. 

Det första villkoret är att järnvägen inte 
längre används för trafik som bedrivs av ett 
järnvägsföretag, för banhållningsrelaterad 
trafik eller för trafikens övriga behov. När 
nedläggning bereds bör hänsyn tas till trafik-
systemet som helhet. Eventuella övriga tra-
fikplaner som gäller förbindelsen bör ses 
över. 

Det andra villkoret är att användning enligt 
den föregående punkten inte kan förutses i 



 RP 222/2006 rd  
  
 

43

fråga om järnvägen, dvs. att det inte är att 
vänta att järnvägen skall användas för trafik 
som bedrivs av ett järnvägsföretag, för ban-
hållningsrelaterad trafik eller för trafikens 
övriga behov. Vid prövning enligt denna 
punkt bör granskningsperioden vara rätt lång. 

Det tredje villkoret är att järnvägen inte 
heller behövs som privat spåranläggning. In-
nan en järnvägsplan som gäller nedläggning 
sänds skall Banförvaltningscentralen klarläg-
ga potentiella privata banhållare, såsom 
kommunerna i området liksom affärsföretag 
och företag inom turistbranschen. 

Det sista villkoret enligt 1 mom. är att det 
på basis av utredningarna i järnvägsplanen 
kan konstateras att området kan nås på ett al-
ternativt sätt och att transportformerna också 
har tryggats på något annat alternativt sätt. 
En alternativ transportform utgörs i allmän-
het av en landsväg med staten som huvud-
man. 

Enligt 2 mom. kan kommunikationsmini-
steriet dra in en järnväg med stöd av en järn-
vägsplan som beretts av Banförvaltningscen-
tralen, om trafiken på järnvägen är obetydlig 
och det inte är ekonomiskt lönsamt att med 
statens medel hålla järnvägen i ett tryggt 
skick för trafik så som avses i 29 eller 30 § 
och om tillgängligheten till området samt 
transportformerna har tryggats på något an-
nat alternativt sätt. I bestämmelsen är det frå-
gan om statsfinansiell prioritering och klar-
läggning av ett hur vidsträckt bannät som kan 
upprätthållas med statliga budgetanslag. 

I en järnvägsplan som gäller nedläggning 
skall konsekvenserna av nedläggningen klar-
läggas, t.ex. konsekvenserna för miljön, kon-
sekvenserna för trafiken och transporten samt 
konsekvenserna för regionutvecklingen. I 
vissa nedläggningsfall kan det bli aktuellt 
med en miljöbedömning enligt 5 § i lagen om 
bedömning av miljökonsekvenserna av myn-
digheters planer och program (200/2005). 
Järnvägsplaner som gäller nedläggning skall 
utarbetas i enlighet med bestämmelserna om 
växelverkan enligt denna lag så att sakägarna 
hörs. Utlåtanden om nedläggningsplanen 
skall begäras av de myndigheter som saken 
gäller. 

Vad som ovan sagts om växelverkan skall 
angå det skede då Banförvaltningscentralen 
förbereder järnvägsplan som gäller nedlägg-
ning av järnväg. På grund av den stor bety-

delse nedläggningen medför och för att för-
säkra koordineringen mellan olika förvalt-
ningsområden föreslås det i 3 mom. att 
kommunikationsministeriet före beslutsfat-
tandet skall vid behov höra de ministerier, 
landskapsförbund och kommuner som saken 
gäller. Detta behövs speciellt i de situationer 
där andra parter emotstår det planerade ned-
läggandet av järnvägen. 

80 §. Överlåtelse av järnvägsområde i 
samband med nedläggning av järnväg. Om 
ett järnvägsområde som dragits in kan an-
vändas för andra trafikbehov, t.ex. som väg-
underlag, skall området kunna överföras till 
en annan myndighet inom statsförvaltningen 
genom överföring av besittningen. I bestäm-
melsen beskrivs sådana fall där ett järnvägs-
område inte kvarstår i statens bruk. Enligt 1 
mom. skall Banförvaltningscentralen med 
stöd av kommunikationsministeriets beslut 
överlåta ett järnvägsområde, om det inte är 
motiverat att Banförvaltningscentralen fort-
sätter att förvalta området. En motivering till 
att området kvarhålls kan vara att området 
alltjämt har reserverats som järnvägsområde i 
landskapsplanen eller att bevarandet av om-
rådet som järnvägsområde kan motiveras på 
något annat motsvarande sätt. Järnvägsområ-
den skall överlåtas så som föreskrivs i lagen 
om rätt att överlåta statlig fastighetsförmö-
genhet (973/2002).  

Enligt 2 mom. skall ett järnvägsområde 
som är av ringa värde eller betydelse kunna 
kostnadsfritt överföras till de angränsande 
fastigheterna längs mittlinjen av det område 
som ett eller flera av banans spåranläggning-
ar bildar. Vid rågång på det tidigare järn-
vägsområdet skall en rå få rätas ut och andra 
sådana råjusteringar göras som med hänsyn 
till fastighetsindelningen är ändamålsenliga 
så att till arealen små områden av ringa värde 
byts ut mellan fastigheterna eller, om inget 
lämpligt vederlagsområde finns, överförs 
från en fastighet till en annan. I den järn-
vägsplan som gäller nedläggningen av en 
järnväg skall anges tidpunkten för nedlägg-
ningen, från och med vilken banhållarens 
äganderätt upphör.  

I enlighet med 3 mom. skall nyttjanderätten 
enligt 48 § 1 mom. förfalla när Banförvalt-
ningscentralen avstår från ett järnvägsområde 
som dragits in. 

Enligt 4 mom. skall det i järnvägsplanen 
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bestämmas från vilken tidpunkt området 
upphör att vara järnväg. 

81 §. Konstruktioner och anordningar på 
ett järnvägsområde som dragits in och över-
låts. Enligt paragrafen skall Banförvaltnings-
centralen inom två år efter det att beslutet om 
nedläggandet av järnvägen trätt i kraft trans-
portera bort egendom som den har byggt el-
ler placerat på det tidigare järnvägsområdet. I 
annat fall övergår egendomen till den till vil-
ken det indragna järnvägsområdet övergår 
enligt 80 §, om inte Banförvaltningscentralen 
och mottagaren har avtalat om något annat. 

I järnvägsplanen skall påvisas huruvida 
området behövs som vägområde eller för nå-
got annat ändamål som är känt på förhand. 
Vidare skall Banförvaltningscentralen i järn-
vägsplanen beskriva om det på området finns 
ledningar, konstruktioner och anordningar 
som kräver särskilt underhåll. Banförvalt-
ningscentralen svarar för de åtgärder i an-
slutning till överlåtelsen som skall vidtas ef-
ter kommunikationsministeriets beslut om 
nedläggning. Banförvaltningscentralen bere-
der också avtalen efter beslutet. Banförvalt-
ningscentralen skall lämna området i ett så-
dant skick att dess användning för det syfte 
som angetts i järnvägsplanen inte försvåras.  

I paragrafen bestäms också om återställan-
de av ett tidigare järnvägsområde. Om en 
järnväg som läggs ned inte behövs som väg-
område eller museijärnväg, skall banhållaren 
på egen bekostnad sörja för återställandet av 
det järnvägsområde som dragits in. Åtgär-
derna skall anges i järnvägsplanen och för-
verkligas inom två års tid från det beslutet 
om nedläggandet av järnvägen vunnit laga 
kraft. Det är inga stora åtgärder som krävs i 
detta sammanhang, utan det räcker med att 
järnvägsområdet sätts i ett sådant skick att 
t.ex. träd kan börja växa där naturligt. I några 
fall kan banhållaren vara skyldig att istånd-
sätta marken före överlåtelse av området. 

82 §. Förfaranden som gäller ett järnvägs-
område som dragits in. I paragrafen bestäms 
om åtgärder för fastighetsbildning när det 
gäller tidigare järnvägsområden. Om området 
används för andra banhållningsändamål, be-
hövs det inga fastighetsbildningsåtgärder. 
Om området överlåts enligt bestämmelserna 
gällande statlig fastighetsförmögenhet, ansö-
ker mottagaren om styckning eller någon an-
nan fastighetsförrättning. 

För att behövliga fastighetsrättsliga och re-
gistertekniska åtgärder skall bli vidtagna i de 
fall som nämns i 80 § 2 mom. skall banhålla-
ren ansöka om järnvägsförrättning enligt 
44 §. För att fastighetssystemet och banhåll-
ningen skall vara tydliga bör järnvägsförrätt-
ning sökas så snart som möjligt efter det att 
järnvägsplanen har godkänts. Detta föreslås i 
1 mom. 

Vid en järnvägsförrättning noteras ett järn-
vägsområde som har överlåtits samt områ-
dets areal. Området anges på förrättningskar-
tan och märks också ut i terrängen vid behov.  
Bestämmelsen on detta ingår i 2 mom. 

Det område som har kommit i kommunens 
ägo ombildas till en fastighet eller fogas till 
en fastighet som kommunen äger med iaktta-
gande i tillämpliga delar av vad som i 41 § i 
fastighetsbildningslagen bestäms om fristå-
ende områden som inte hör till en registeren-
het.  

83 §. Indragning av biområde. Enligt 1 
mom. skall banhållaren besluta att dra in ett 
biområde efter att ha konstaterat att området 
inte längre behövs för banhållningen. För 
förfarandet gäller i tillämpliga delar vad som 
bestäms om järnvägsplaner. Eftersom in-
dragningen av ett biområde bara i undantags-
fall har verkningar som sträcker sig utanför 
området då kretsen av sakägare begränsar sig 
till ägarna av området, kan hörande och övri-
ga förfaranden skötas på ett enklare sätt än 
genom normalt järnvägsplaneförfarande. Ett 
indragningsbeslut skall få överklagas. När ett 
biområde dras in upphör samtidigt den nytt-
janderätt som hänfört sig till området. Efter 
indragningen skall banhållaren utan dröjsmål 
ansöka om järnvägsförrättning enligt 67 § 
1 mom.  

Enligt 2 mom. skall banhållaren ersättas för 
den nytta som indragningen av ett biområde 
medför. Förutsättningen är att nyttan inte 
skall anses vara obetydlig. Det kan bli aktu-
ellt att ersätta nyttan t.ex. vid indragning av 
ett biområde där stenmaterial har hämtats och 
där det fortfarande finns stenmaterial som 
markägaren kan utnyttja. Om överenskom-
melse om ersättningen inte nås, skall frågan 
avgöras vid järnvägsförrättning. 

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om biom-
råden skall också tillämpas på ett sådant om-
råde som är jämförbart med biområde enligt 
denna lag och till vilket banhållaren fått nytt-
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janderätt genom inlösen före denna lags 
ikraftträdande.  

84 §. Upphörande av panträtt och särskild 
rättighet. I paragrafen bestäms om upphö-
rande av panträtt eller särskild rättighet i frå-
ga om ett område som med stöd av kapitlet 
har övergått till en annan fastighet. Om 
panträtt eller särskild rättighet hänför sig till 
en fastighet från vilken ett område har över-
gått till en annan fastighet med stöd av detta 
kapitel, skall den nämnda rättigheten upphöra 
vad gäller det överförda området. Om upphö-
randet av en rättighet medför skada för dess 
innehavare, skall innehavaren vara berättigad 
till ersättning av banhållaren. I detta fall skall 
5 kap. iakttas i tillämpliga delar. 

85 §. Strykning av anteckningar om 
skydds- och frisiktsområde. Enligt 51 § skall 
begränsningar av markanvändningen i fråga 
om skydds- och frisiktsområden invid järn-
väg antecknas i fastighetsregistret. För att 
fastighetssystemet skall vara tydligt föreslås 
bli bestämt att obehövliga anteckningar skall 
strykas ur fastighetsregistret på tjänstens 
vägnar vid järnvägsförrättningar som gäller 
tidigare järnvägsområden. Om järnvägsför-
rättningen inte verkställas, skall detta göras 
på Banförvaltningscentralens ansökan. 
 
7 kap. Särskilda bestämmelser   

86 §. Straff. I paragrafen bestäms om straff 
för gärningar som strider mot banlagen. Den 
som bryter mot ett förbud eller föreläggande 
som meddelats med stöd av 17, 31—33 eller 
40 § eller handlar i strid med ett tillstånd som 
har meddelats med stöd av dessa lagrum och 
i strid med villkoren i tillståndet eller uppsåt-
ligen eller av grov oaktsamhet handlar i strid 
med ett förbud som anges i eller meddelats 
med stöd av 21 § 2 mom. eller 37—39 §, 
skall, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag, för över-
trädelse av bestämmelserna i banlagen dömas 
till böter. 

87 §. Administrativa tvångsåtgärder. För-
bud och övriga förelägganden enligt den fö-
reslagna lagen meddelas i regel med tanke på 
trafiksäkerheten eller för att möjliggöra ban-
hållning. Det är därför viktigt att kunna till-
gripa tvångsmedel i syfte att säkerställa att 
regler och förelägganden efterlevs. Enligt 1 
mom. skall länsstyrelsen ha befogenhet att 

meddela förelägganden mot den som bryter 
mot den föreslagna lagen eller mot bestäm-
melser som har utfärdats med stöd av den. 
För att länsstyrelsens förelägganden skall ha 
avsedd verkan skall länsstyrelsen kunna sätta 
ut vite eller hot om tvångsutförande. På dessa 
tillämpas viteslagen, till vilken det hänvisas i 
momentet.  

Enligt 2 mom. skall Banförvaltningscentra-
len ha rätt att i vissa fall på egen hand rätta 
till en olovlig åtgärd. Eftersom åtgärder för 
att rätta till något i regel berör en annans 
egendom är detta möjligt först och främst i 
vissa brådskande specialfall då en omedelbar 
fara hotar trafiken och då brådskande åtgär-
der krävs för att avvärja faran. Dessutom 
skall Banförvaltningscentralen vara berätti-
gad att rätta till en olovlig åtgärd som riktar 
sig mot ett järnvägsområde, även om trafiken 
inte utsätts för någon omedelbar fara.  

I 3 mom. bestäms om handräckning av po-
lisen. Handräckning kan komma i fråga 
framför allt i de situationer enligt 2 mom. 
som kräver brådskande åtgärder för att avvär-
ja en fara som omedelbart hotar trafiken eller 
för att rätta till en olovlig åtgärd som riktar 
sig mot ett järnvägsområde. För det andra 
skall handräckning kunna fås, om någon för-
hindrar utredningsarbeten enligt 9 § på någon 
annans mark. I fråga om handräckning av po-
lisen gäller i övrigt polislagen (493/1995). 

88 §. Indrivning av kostnader. I paragrafen 
bestäms om indrivning av avgifter. Om ban-
hållaren i enlighet med denna lag är berätti-
gad att vidta en åtgärd på någon annans be-
kostnad, skall banhållaren kunna ta ut kost-
naderna hos den betalningsskyldige. Kostna-
der skall drivas in i den ordning som bestäms 
i lagen om indrivning av skatter och avgifter 
i utsökningsväg (367/1961). 

89 §. Underhåll av plankorsning och där-
till ansluten väg samt broar. Enligt 1 mom. 
skall banhållaren vara skyldig att underhålla 
plankorsningen mellan en väg och en järnväg 
över hela betongplattan. Väghållaren skall 
svara för vinterunderhållet av vägen. 

Enligt 2 mom. skall banhållaren på egen 
bekostnad placera och underhålla varnings-
anordningar och vägmärken som anger plan-
korsning vilka placerats på en väg vid en 
plankorsning med en järnväg, om inte något 
annat avtalas om kostnadsansvaret. När en ny 
väg byggs på ett järnvägsområde skall väg-
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hållaren på egen bekostnad placera varnings-
anordningar och vägmärken som anger plan-
korsning. Väghållaren skall på egen bekost-
nad placera och underhålla vägmärken som 
varnar för järnvägen. I 2 mom. behandlas så-
dana fall där en ny väg byggs så att den kor-
sar en bana. I egenskap av den som ansvarar 
för trafikledningen på trafikleden skall väg-
hållaren sörja för placeringen och underhållet 
av de vägmärken som placeras invid den tra-
fikled som byggs. 

I 3 mom. bestäms om underhåll av broar 
som korsar en väg eller och en järnväg samt 
underhåll av gemensamma broar. Den part 
vars bro korsar den andra trafikleden svarar 
för underhållet. Gemensamma broar skall 
skötas enligt överenskommelse mellan väg-
hållningsmyndigheten och banhållaren.  

Vad som ovan sagts om korsningar och 
broar gäller på grund av 11 punkten i 3 § 
landsvägar som Vägförvaltningen förvaltar, 
enskilda vägar och gator som kommuner för-
valtar. För tydlighetens skull föreslås det i 4 
mom., att det som sagts om väghållare gäller 
också kommunen som gatuhållare. 

90 §. Delgivning och delfående av beslut. I 
paragrafen bestäms om delgivning av beslut 
om godkännande av planer och av vissa 
andra beslut. I 1 mom. föreslås en grund-
läggande bestämmelse som gäller delgivning 
och delfående av beslut om godkännande av 
utredningsplaner och järnvägsplaner samt om 
förlängning av utredningsplaners och järn-
vägsplaners giltighetstid. Dessa beslut skall 
delges offentligt. I detta syfte skall banhålla-
ren sända beslutet och de handlingar som ut-
gör grund för beslutet till den kommun vars 
område järnvägsprojektet gäller. Om projek-
tet gäller flera kommuner skall beslutet och 
handlingarna sändas till alla. Kommunen 
skall för sin del meddela att beslutet och de 
handlingar som utgör grund för beslutet är 
framlagda i enlighet med 64 § i kommunal-
lagen. Beslutet och handlingarna skall vara 
framlagda under den tid kungörelsen om dem 
är anslagen. Banhållaren skall svara för kost-
naderna för kungörelsen. I överensstämmelse 
med 188 § 5 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen föreslås att delfåendet anses ha 
skett och besvärstiden enligt 22 § i förvalt-
ningsprocesslagen börjat när kungörelsen la-
des fram offentligt.  

I 2 mom. föreslås alternativt till förfarandet 

enligt 1 mom. en bestämmelse om att ett så-
dant beslut om godkännande av en järnvägs-
plan som är av ringa betydelse skall kunna 
delges enligt den praxis med bevislig delgiv-
ning som anges i förvaltningslagen. Med 
ringa betydelse avses i detta sammanhang att 
verkningarna av det järnvägsprojekt som av-
ses i järnvägsplanen begränsar sig enbart till 
de fastigheter som överlåter områden för 
vägändamål och att också dessa fastigheter är 
så få att det är ändamålsenligt med bevislig 
delgivning mot mottagningsbevis eller över-
lämnande av handlingen till mottagaren av 
delgivningen. I momentet hänvisas dessutom 
i informationssyfte till lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksam-
het (13/2003). 

91 §. Meddelande om beslut till dem som 
gjort en anmärkning och till myndigheterna. 
Innan en utredningsplan och en järnvägsplan 
godkänns skall sakägarna och också andra 
vilkas förhållanden eventuellt kan påverkas 
av det planerade järnvägsprojektet ges möj-
lighet att framställa anmärkningar mot pla-
nen. Med tanke på den rättsliga ställningen 
för dem som gjort en anmärkning är det vik-
tigt att de får veta om deras anmärkning har 
beaktats. I 1 mom. föreslås därför en be-
stämmelse enligt vilken ett meddelande om 
beslut om godkännande av en utredningsplan 
och en järnvägsplan skall sändas till dem 
som gjort en anmärkning, om deras adresser 
är kända. Det bästa sättet att meddela dem är 
att per post sända dem en kopia av beslutet 
om godkännande. 

I 2 mom. bestäms om hur myndigheterna 
skall underrättas om beslut om godkännande 
av planer. Kommunen, den regionala miljö-
centralen och förbundet på landskapsnivå 
skall underrättas om beslut om godkännande. 
Huruvida andra myndigheter behöver under-
rättas beror på om det järnvägsprojekt som 
planen avser har verkningar på myndighetens 
ansvarsområde.  

92 §. Ändringssökande. Enligt 1 mom. 
skall förvaltningsprocesslagen tillämpas när 
ändring söks i beslut som har fattats med stöd 
av den föreslagna lagen. Ändring i beslut 
som har fattats vid en järnvägsförrättning 
skall sökas hos jorddomstolen, och därför 
hänvisas i 1 mom. till 77 §. Banhållarens be-
slut enligt 17, 40 och 41 § skall få överklagas 
hos den förvaltningsdomstol inom vars dom-
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krets plankorsningen eller fastigheten i fråga 
finns. I övrigt bestäms förvaltningsdomsto-
larnas behörighet enligt 12 § i förvaltnings-
processlagen. 

Enligt 2 mom. skall kommunen, den regio-
nala miljöcentralen och förbundet på land-
skapsnivå ha besvärsrätt i fråga om ett sådant 
beslut om godkännande av en utredningsplan 
eller en järnvägsplan vars verkningar sträcker 
sig till kommunens område eller till de 
nämnda myndigheternas verksamhetsområ-
de. Bestämmelsen kompletterar 6 § 2 mom. i 
förvaltningsprocesslagen.  

Enligt 6 § 1 mom. i förvaltningsprocessla-
gen får besvär över ett beslut anföras av den 
som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet 
eller fördel direkt påverkas av beslutet. Inom 
rättspraxisen har man förhållit sig avvaktan-
de till besvärsrätten för sammanslutningar. 
För att skapa klarhet i rättsläget och fullt ut 
tillgodose den rätt till inflytande som tryggas 
i grundlagen föreslås i 3 mom. bli bestämt att 
olika sammanslutningar och stiftelser skall 
ha rätt att anföra besvär. Någon särskild av-
gränsning av deras ansvarsområden föreslås 
inte. Besvärsrätten skall bara gälla för regi-
strerade lokala eller regionala sammanslut-
ningar och stiftelser. De skall ha rätt att söka 
ändring genom besvär i ett sådant beslut om 
godkännande av en utredningsplan eller en 
järnvägsplan vars verkningar sträcker sig till 
sammanslutningens eller stiftelsens verk-
samhetsområde. Ansvarsområdet och verk-
samhetsområdet bestäms i sammanslutning-
ens eller stiftelsens stadgar. Förslaget stäm-
mer överens med 191 § 2 mom. i markan-
vändnings- och bygglagen samt 105 § 
3 mom. i landsvägslagen. 

Enligt 4 mom. skall besvär över utred-
ningsplaner och järnvägsplaner som skall an-
ses vara av samhällelig vikt behandlas i 
brådskande ordning i förvaltningsdomstolar-
na och högsta förvaltningsdomstolen. Be-
stämmelsen stämmer överens med 188 § 
2 mom. i markanvändnings- och bygglagen, 
enligt vilket besvär som gäller en detaljplan 
som skall anses vara viktig med tanke på bo-
stadsbyggande eller annars vara av samhälle-
lig vikt skall behandlas i brådskande ordning. 
Förslaget stämmer likaså överens med 105 § 
4 mom. i landsvägslagen. Syftet med ett 
järnvägsprojekt är att förbättra trafikförhål-
landena, så att järnvägen bättre än förut skall 

tillfredsställa trafik- och transportbehoven, 
minska trafikens miljöolägenheter och för-
bättra trafiksäkerheten. Om genomförandet 
av ett järnvägsprojekt skjuts upp medför det 
ökade trafik- och transportkostnader för sam-
hället samt förluster i form av person- och 
sakskador. EU-finansieringen eller den fi-
nansiering som i budgeten har anvisats för 
järnvägprojekt äventyras om genomförandet 
av ett projekt drar ut på tiden och byggkost-
naderna ökar till följd av en stigande prisni-
vå. Kostnaderna kan öka också på grund av 
att byggarbetet till följd av förseningar kan 
inledas vid en tidpunkt som är konjunktur-
mässigt ofördelaktig. Besvär över utred-
ningsplaner och vägplaner som är av samhäl-
lelig vikt bör därför kunna behandlas i bråds-
kande ordning. Planerna gäller åtminstone de 
järnvägsprojekt som i kommunikationsmini-
steriets verksamhets- och ekonomiplan före-
slås som utvecklingsinvesteringar i fråga om 
järnvägsnätet och som i statsbudgeten nämns 
särskilt som projekt för utvecklande av 
bannätet eller som annars nämns särskilt i 
budgeten.  

93 §. Begränsningar i ändringssökandet. I 
paragrafen bestäms om begränsningar i rätten 
att söka ändring i beslut om godkännande av 
utredningsplaner och järnvägsplaner. I para-
grafen föreslås bli bestämt att i ett beslut om 
godkännande av en utredningsplan eller en 
järnvägsplan skall ändring inte få sökas till 
den del järnvägens sträckning och de teknis-
ka lösningarna redan har godkänts i en laga-
kraftvunnen plan med rättsverkningar. När 
planen utarbetades och godkändes har sak-
ägarna kunnat tillgripa rättsskyddsmedel en-
ligt markanvändnings- och bygglagen vid 
bevakningen av sina intressen och rättigheter, 
t.ex. i ett ärende som gäller en i planen av-
sedd järnvägs sträckning eller i fråga om de 
tekniska lösningarna för järnvägen. Eftersom 
dessa lösningar sedan har vunnit laga kraft i 
planen och eftersom varken utredningsplaner 
eller järnvägsplaner i enlighet med 10 § får 
godkännas i strid med en sådan plan som 
nämns i paragrafen, finns det inga grunder 
för att samma ärenden som redan har av-
gjorts i planen skulle kunna föras till domstol 
genom besvär över ett beslut om godkännan-
de av en utredningsplan eller en järnvägsplan 
som avser detta.  

På motsvarande sätt föreslås i 2 mom. en 
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bestämmelse om att ändring inte heller skall 
få sökas i ett beslut om godkännande av en 
järnvägsplan, om järnvägens sträckning och 
de tekniska lösningarna redan har godkänts i 
en lagakraftvunnen utredningsplan.   

94 §. Omedelbar verkställighet av beslut. 
Enligt 31 § i förvaltningsprocesslagen får ett 
beslut i vilket ändring får sökas genom be-
svär inte verkställas förrän det har vunnit 
laga kraft. Eftersom järnvägsprojekt bör kun-
na inledas snabbt efter det att finansieringen 
har säkerställts, föreslås i 1 mom. en be-
stämmelse enligt vilken ett beslut om god-
kännande av en utredningsplan eller en järn-
vägsplan och ett beslut om förlängning av 
giltighetstiden för en utredningsplan och en 
järnvägsplan skall få verkställas trots besvär. 
För utredningsplanernas del innebär detta 
närmast att den järnvägsplan som utred-
ningsplanen gäller får utarbetas även om ut-
redningsplanen inte har vunnit laga kraft. När 
det gäller järnvägsplaner kan en järnvägsför-
rättning inledas och behövliga områden tas i 
besittning även om beslutet om godkännande 
av järnvägsplanen har överklagats. Den dom-
stol som behandlar besvären kan likväl med 
stöd av 32 § i förvaltningsprocesslagen be-
sluta om verkställigheten genom att förbjuda 
att beslutet verkställs, bestämma att verkstäl-
ligheten skall avbrytas eller bestämma något 
annat som gäller verkställigheten.  

Besvär över andra beslut enligt den före-
slagna lagen leder till att verkställigheten 
skjuts upp tills besvären har avgjorts slutligt. 
Som ett undantag föreslås i 2 mom. att ban-
hållaren i sitt beslut om avlägsnande, flytt-
ning eller ändring enligt 41 § 2 mom. av 
växtlighet, byggnader eller anläggningar kan 
bestämma att beslutet skall verkställas ome-
delbart. För ett sådant beslut måste det på 
grund av dess exceptionella karaktär finnas 
särskilda skäl, t.ex. omedelbar fara för trafik-
säkerheten.  

95 §. Kungörelse. I 22 och 90 § föreslås 
bestämmelser om kungörelseförfarande. 
Också i andra fall, t.ex. när utarbetandet av 
en utredningsplan eller en järnvägsplan in-
leds enligt 9 § 2 mom. samt när växtlighet 
och naturhinder avlägsnas enligt 42 §, skall 
en kungörelse delges, utan att kungörelseför-
farandet likväl anges. Det föreslås därför att 
kungörelseförfarandet anges i paragrafen, om 
det inte regleras särskilt. Innehållet i paragra-

fen motsvarar 38 § 1 mom. i miljöskyddsla-
gen (86/2000). 

96 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. I 1 mom. föreslås en bestämmelse om 
bemyndigande att genom förordning av stats-
rådet utfärda närmare bestämmelser om de 
frågor som nämns i paragrafen.  

Enligt 2 mom. skall lantmäteriverkets cen-
tralförvaltning meddela anvisningar och före-
skrifter om hur en järnvägsförrättning skall 
verkställas. Ordalydelsen i bestämmelsen 
motsvarar 291 § 2 mom. i fastighetsbild-
ningslagen.  
 
 
8 kap. Ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelser  

97 §. Ikraftträdande. Paragrafen innehåller 
en sedvanlig ikraftträdandebestämmelse. 
Ikraftträdandet behandlas i avsnitt 3. 

I 104 § 1 mom. i inlösningslagen, vilket 
hänför sig till lagens ikraftträdandebestäm-
melser, föreskrevs att tidigare gällande be-
stämmelser skall tillämpas på inlösningar om 
vilkas verkställighet ansökan gjorts innan la-
gen trädde i kraft och på rättigheter och skyl-
digheter som följer av inlösningar vilka har 
verkställts med stöd av expropriationslagen. 
Vid expropriationsförrättningar under expro-
priationslagens tid ålades den dåvarande 
banhållaren, Statsjärnvägarna, ofta att uppfö-
ra stängsel kring banområdena. Skyldighe-
terna fortsatte att gälla när inlösningslagen 
trädde i kraft vid ingången av 1978. De rät-
tigheter och skyldigheter som gällde för 
Statsjärnvägarna i egenskap av banhållare 
har överförts på Banförvaltningscentralen. 
Eftersom skyldigheterna att uppföra stängsel 
inte har någon betydelse för modernt jord-
bruk, föreslås de bli upphävda. Banhållaren 
uppför i vilket fall som helst stängsel kring 
järnvägsområdena på sådana platser där det 
anses vara nödvändigt eller ändamålsenligt. 

Eftersom Banförvaltningscentralen kom-
mer att få nya banhållningsrelaterade myn-
dighetsuppgifter bör den kunna vidta åtgär-
der som verkställigheten av lagen förutsätter 
redan innan lagen träder i kraft. 

98 §. Övergångsbestämmelser om inlös-
ningsförfarande. I 1 mom. föreslås att denna 
lag tillämpas även på de frågor som skall av-
göras vid inlösningsförrättningar som inletts 
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före denna lags ikraftträdande, men som tas 
upp till behandling vid en förrättning efter att 
denna lag har trätt i kraft. Om det vid en in-
lösningsförrättning som när denna lag träder i 
kraft utan någon separat bestämmelse blir 
järnsvägsförrättning, har fattats bindande be-
slut med stöd av den nuvarande lagen, förblir 
de i kraft.  

Om en järnväg före denna lags ikraftträ-
dande har anlagts på ett område som avses i 
48 § 1 mom., skall grundande av nyttjande-
rätt behandlas och avgöras vid en järnvägs-
förrättning. En bestämmelse om detta före-
slås i 2 mom. 

99 §. Övergångsbestämmelser om planer. 
Om arbetet på en bana inte har inletts inom 
fem år efter den nya lagens ikraftträdande, 
skall bestämmelserna i den nya lagen tilläm-
pas på projektet. Bestämmelserna i den nya 
lagen skall därmed inte tillämpas på planer 
som är halvfärdiga eller har godkänts när la-
gen träder i kraft, om inte arbetet på banan 
senareläggs så att det inleds fem år efter 
ikraftträdandet. 

Som grund för banplanering kan kommu-
nikationsministeriet också efter den utsatta 
tiden enligt 2 mom. godkänna en sådan ut-
redningsplan som är under beredning vid 
ikraftträdandet och som i fråga innehåll och 
bedömning av konsekvenserna uppfyller kra-
ven enligt den föreslagna lagen. 
 
 
1.2. Lagen om ändring av 2 § i lagen om 

inlösningstillstånd för vissa projekt 
som påverkar användningen av mil-
jön 

2 §. Tillämpningsområde. Byggandet av 
järnvägar för fjärrtrafik är en sådan verksam-
het där bestämmelserna om allmänhetens 
deltagande i Århuskonventionen är tillämpli-
ga på beslut som gäller verksamheten. För 
närvarande har föreningars och organisatio-
ners rätt att söka ändring reglerats genom en 
undantagslag. När banlagen träder i kraft kan 
den punkt som gäller järnvägar för fjärrtrafik 
strykas i fråga om lagens tillämpningsområ-
de. 

Av lagtekniska skäl skall 2 § ändras i sin 
helhet. 

Det föreslås att lagen skall träda i kraft 
samtidigt som banlagen.. 

1.3. Lagen om ändring av markanvänd-
nings- och bygglagen 

126 §. Åtgärdstillstånd. För byggande av 
järnvägsbroar, master och bullerskydd be-
hövs för närvarande åtgärdstillstånd enligt 
markanvändnings- och bygglagen. I fortsätt-
ningen skall anläggningar av detta slag pre-
senteras i en järnvägsplan. För att överlap-
pande tillsynssystem skall kunna undvikas 
föreslås bli bestämt att tillstånd inte behövs, 
om åtgärden baserar sig på en godkänd järn-
vägsplan enligt banlagen. En bestämmelse 
om detta föreslås i 3 mom., där den nuvaran-
de hänvisningen till lagen om allmänna vägar 
rättas så att det hänvisas till landsvägslagen. 

127 §. Rivningslov för byggnader. Om det i 
en godkänd järnvägsplan förutsätts att bygg-
naden rivs, skall det inte längre, av de orsa-
ker som nämns i motiveringen till 126 §, be-
hövas något separat rivningslov. Förteck-
ningen i 2 mom. kompletteras med ett om-
nämnande av en godkänd järnvägsplan enligt 
banlagen. Samtidigt ändras omnämnandet av 
lagen om allmänna vägar så att det gäller 
landsvägslagen. 

128 §. Tillstånd för miljöåtgärder. Efter-
som de banarbeten som behövs skall framgå 
av den godkända järnvägsplanen finns det 
inte längre, av de orsaker som nämns ovan i 
samband med 126 §, några grunder för att 
kräva tillstånd för miljöåtgärder. Förteck-
ningen i 3 mom. kompletteras med ett om-
nämnande av en godkänd järnvägsplan enligt 
banlagen. Samtidigt ändras omnämnandet av 
lagen om allmänna vägar så att det gäller 
landsvägslagen. 
 
 
1.4. Lagen om ändring av 9 § i lagen om 

inlösen av fast egendom och särskilda 
rättigheter 

Byggande av järnväg är en av de situatio-
ner i samband med vilka inlösen kan bli ak-
tuell med stöd av inlösningslagen. Eftersom 
det i banlagen föreslås separata bestämmelser 
om byggande av järnväg och om växelverkan 
i samband med det, kan omnämnandet av 
förfarandet för hörande i samband med inlö-
sen som gäller byggande av järnväg strykas i 
lagen. 
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2.  Närmare bestämmelser och fö-
reskri f ter  

Med stöd av 96 § 1 mom. i banlagen och 
med stöd av lagens preciserade bestämmelser 
om utfärdande av bestämmelser genom för-
ordning av statsrådet skall en förordning om 
banor utfärdas av statsrådet. 
 
3.  Ikraft trädande 

Förslaget utökar banhållningsmyndighetens 
behörighet och medför nya uppgifter för 
banhållaren. Järnvägsförrättningen avviker 
också från den nuvarande inlösningsförrätt-
ningen som gäller järnvägar. Dessa föranle-
der behov av att se över utbildningssystemen, 
systemen för upprättande av handlingar och 
datasystemen. Det föreslås därför att lagen 
skall träda i kraft ett halvt eller ett år efter det 
att den har antagits och blivit stadfäst. 
 
4.  Lagst i f tningsordning 

Äganderätt 

Enligt 15 § i grundlagen är vars och ens 
egendom tryggad. Angående expropriation 
av egendom för allmänt behov mot full er-
sättning bestäms i lag. I Finland uppkom be-
hovet av inlösningslagstiftning på sin tid ut-
tryckligen i och med byggandet av järnvägar. 
Kort efter det att den första banan hade 
byggts i Finland föreskrevs i en förordning 
från 1864 om markägarens skyldighet att mot 
belöning överlåta mark för allmänt behov. 
Förordningen ersattes med 1898 års lag om 
expropriation, med stöd av vilken järnvägs-
områden förvärvades ända till senare hälften 
av 1970-talet. Från och med 1978 har järn-
vägsområden förvärvats med stöd av inlös-
ningslagen. Banhållaren har i regel förvärvat 
äganderätten till områdena. Järnvägsbehoven 
är sådana allmänna behov som avses och er-
känns i grundlagen och inlösningslagstift-
ningen.  

För inlösen förutsätts förutom ett allmänt 
behov även full ersättning. Det har också hit-
tills bestämts att banhållaren skall betala er-
sättning till fullt belopp för områden som 
lösts in som järnvägsområden. Det föreslås 
nu att inlösningsförrättningen skall ändras till 
järnvägsförrättning, där principen om full er-

sättning enligt inlösningslagen kvarstår. Ve-
dertagen ersättningspraxis kvarstår oföränd-
rad, och regleringen motsvarar kraven enligt 
grundlagen.  

I 53—56 § i den föreslagna lagen finns be-
stämmelser om ägoregleringar. Ägore-
gleringsåtgärderna består av ägobyte mellan 
fastigheter och överföring av ett område från 
en fastighet till en annan mot fullt vederlag i 
pengar. Grundlagsutskottet ansåg i sitt utlå-
tande om landsvägslagen (GrUU 3/2005 rd) 
att ”ägoregleringar som ingår i landsvägsför-
rättningen, även överföring av ett område 
från en fastighet till en annan är en del av en 
sådan inlösningsprocess som indirekt uppfyl-
ler kravet på allmänt behov”. På motsvarande 
sätt uppfyller också ägoregleringar som ingår 
i järnvägsförrättningen således indirekt kra-
vet på allmänt behov. Enligt det ovan nämn-
da utlåtandet av grundlagsutskottet förutsätts 
för ägoreglering bl.a. att ägoregleringen inte 
får medföra nämnvärd olägenhet för någon. 
Bestämmelsen i 54 § 2 mom. 2 punkten i 
banlagen har formulerats i enlighet med det 
som grundlagsutskottet förutsatte i fråga om 
landsvägslagen. 

Bestämmelserna om förvärv av områden 
samt ersättningar i 5 kap. i banlagen uppfyl-
ler kraven enligt grundlagen. 

I 73 § föreslås en bestämmelse enligt vil-
ken ersättningar som inlösningskommissio-
nen bestämt för en och samma sakägare och 
som inte överstiger 20 euro inte skall behöva 
betalas eller deponeras. Det är motiverat att 
sådana ersättningar inte betalas, eftersom be-
talningen av åtminstone de minsta ersätt-
ningarna under 20 euro ibland medför rent av 
större kostnader för både mottagaren och be-
talaren än det belopp som skall betalas. På 
grund av det obetydliga beloppet kan re-
gleringen antagligen inte anses kränka egen-
domsskyddet. I 83 § i landsvägslagen och i 
16 § i förordningen om enskilda vägar 
(1302/2001) finns motsvarande bestämmel-
ser om obetydliga ersättningar och minsta bi-
drag som skall betalas, och i dessa lagrum är 
gränsen för beloppet 10 euro. Också i 9 § 
2 mom. i förordningen om skatteuppbörd 
(903/1978) finns en motsvarande bestämmel-
se som gäller prestationer mindre än 5 euro. I 
banlagen föreslås gränsen 20 euro, för att be-
loppet inte skall behöva höjas när penning-
värdet eventuellt ändras i fortsättningen. 
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Ansvar för miljön 

Enligt 20 § 1 mom. i grundlagen bär var 
och en ansvar för naturen och dess mångfald 
samt för miljön och kulturarvet. Bestämmel-
sen ses närmast som något av en deklaration, 
och den får sitt närmare innehåll i den mate-
riella lagstiftningen. Enligt 2 mom. skall det 
allmänna verka för att alla tillförsäkras en 
sund miljö och att var och en har möjlighet 
att påverka beslut i frågor som gäller den 
egna livsmiljön.  

Byggandet av järnvägar och trafiken på 
järnvägarna påverkar miljön. Enligt 5 § 1 
mom. i lagförslaget skall, när bannätet ut-
vecklas och underhålls, uppmärksamhet fäs-
tas vid att naturresurserna används sparsamt 
och att de olägenheter som bannätet och 
järnvägstrafiken förorsakar miljön blir så 
små som möjligt. Vid planeringen av järnvä-
gar skall projektets konsekvenser för miljön 
bedömas och behövliga skyddsåtgärder vid-
tas. När järnvägar underhålls skall miljö-
aspekterna beaktas. Banhållningsmyndighe-
terna bär på ovan angivet sätt ansvar för mil-
jön, och förslaget uppfyller grundlagens krav 
också på denna punkt. 

Banplanering bygger på öppenhet och väx-
elverkan. Möjligheterna att påverka ärenden 
som gäller planering av järnvägar har nu för 
första gången dokumenterats i lag. Enligt 
22 § i den föreslagna lagen skall, när en ut-
redningsplan och en järnvägsplan utarbetas, 
fastighetsägarna och de övriga sakägarna 
samt de vilkas boende, arbete eller övriga 
förhållanden kan påverkas av planen ges 
möjlighet att delta i beredningen av planen, 
bedöma verkningarna av planen och framföra 

sin åsikt i saken. Denna krets av sakägare har 
rätt att göra anmärkningar mot planen.  

Rättsskydd 

Enligt 21 § 1 mom. i grundlagen har var 
och en rätt att på behörigt sätt och utan 
ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en 
domstol eller någon annan myndighet som är 
behörig enligt lag samt att få ett beslut som 
gäller hans eller hennes rättigheter och skyl-
digheter behandlat vid domstol eller något 
annat oavhängigt rättskipningsorgan. Enligt 
förslaget skall sakägare och även andra, t.ex. 
i 92 § 3 mom. avsedda registrerade lokala el-
ler regionala sammanslutningar och stiftelser, 
ha rätt att i ärenden som hör till deras an-
svarsområde genom besvär föra ett beslut om 
godkännande av en utredningsplan eller en 
järnvägsplan till en förvaltningsdomstol och i 
sista hand till högsta förvaltningsdomstolen. 
Med stöd av det föreslagna 92 § 1 mom. får 
ändring sökas också i andra beslut på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. 
Sakägare vid en järnvägsförrättning kan vara 
fastighetsägare och andra vilkas fördel eller 
rätt förrättningen berör. Den som är missnöjd 
med beslut som fattats vid en järnvägsför-
rättning får överklaga hos jorddomstolen och, 
efter att ha fått besvärstillstånd, hos högsta 
domstolen. 

Med stöd av vad som anförts ovan anses att 
banlagen kan stiftas i vanlig lagstiftningsord-
ning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Banlag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att upprätthålla och 
utveckla järnvägsförbindelserna som en del 
av trafiksystemet och så att de fungerar och 
är trygga samt främjar en hållbar utveckling 
och tillgodoser behoven hos person- och 
godstrafik på järnvägarna.  

Syftet med lagen är dessutom att trygga 
upprätthållandet, utvecklandet och byggandet 
av järnvägar som en trafikform som förenar 
olika delar av riket samt trygga möjligheterna 
att delta i planeringen av järnvägstrafiklös-

ningar genom att genomföra och främja en 
god förvaltning och ett gott rättsskydd i 
ärenden som gäller bannätet.  
 

2 § 

Tillämpningsområde 

I denna lag föreskrivs om bannät, banhåll-
ning, nedläggning av banor och de rättigheter 
och skyldigheter som banhållaren har liksom 
även om fastighetsägares och övriga sakäga-
res rättsliga ställning i ärenden som gäller 
banhållning samt om privata spåranläggning-
ar så som bestäms i 2 mom. 

Denna lag tillämpas inte på ett hamn-, la-
ger- eller fabriksområde eller något annat 
motsvarande område som avstängts från all-
män trafik och som hör till en privat spåran-
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läggning. På ett sådant område skall järnvä-
gen dock planeras, byggas och underhållas så 
att tågtrafik och annan trafik kan fungera 
tryggt och så att järnvägen inte orsakar fara 
för verksamheten på området. 

Bestämmelserna i 31—34 § tillämpas inte 
på privata spåranläggningar. Denna lag till-
lämpas inte på nedläggning av privata spår-
anläggningar. 
 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) järnväg en en- eller flerspårig bana samt 

ett järnvägsområde och de byggnader, an-
läggningar och anordningar som finns där 
och som behövs för att sköta och trygga tra-
fiken samt för all verksamhet som hänför sig 
till dessa, 

2) järnvägsområde ett område som behövs 
för banan, banområdet, byggnaderna, anord-
ningarna och skötseln av trafiken samt för all 
verksamhet som hänför sig till dessa och be-
hövliga serviceområden för järnvägstrafik, 

3) serviceområde för järnvägstrafik områ-
den som behövs direkt för servicefunktioner-
na inom järnvägstrafiken, 

4) frisiktsområde ett sådant område i en 
plankorsning som är fritt från hinder som 
skymmer sikten mot banan, 

5) biområde ett marktäktsområde som be-
hövs för banhållningen, en uppläggningsplats 
eller ett område som reserverats för anord-
ningar som behövs för banhållningen, 

6) skyddsområde ett område utanför järn-
vägsområdet som inrättas för att främja ett 
tryggt utnyttjande av banan,  

7) banhållning planering, förvärv, byggan-
de, förvaltning och underhåll av en järnväg 
och fast egendom som hänför sig till den 
samt förbättring av en befintlig järnväg, 

8) byggande av järnväg anläggande av ny 
järnväg och förbättring av befintlig järnväg, 

9) bannät statsägda järnvägar som förvaltas 
av Banförvaltningscentralen,  

10) privat spåranläggning en till bannätet 
ansluten järnväg som inte är statsägd och inte 
förvaltas av Banförvaltningscentralen,  

11) väg enskilda vägar enligt lagen om en-
skilda vägar (358/1962) samt andra enskilda 

vagär, landsvägar enligt landsvägslagen 
(503/2005) och gator enligt markanvänd-
nings- och bygglagen (132/1999), samt med  

12) fastighet även ett obrutet område och 
fastigheters samfällda område. 
 

4 § 

Klassificering av järnvägar 

Stomnätet för järnvägar består av banor för 
snabb persontrafik och tung godstrafik, vilka 
är av nationell betydelse och dessutom betjä-
nar långväga trafik mellan landskapen. 
Stomnätet skall erbjuda möjlighet till både 
snabb persontrafik och effektiv godstrafik.  

Det övriga bannätet består av banor för 
person- och godstrafik, vilka kompletterar 
stomnätet.  

Kommunikationsministeriet bestämmer 
vilka banor som hör till stomnätet för järnvä-
gar. 
 

5 § 

Utvecklande och underhåll av bannätet 

Bannätet skall erbjuda förbindelser för 
trygg och fungerande trafik och transport 
mellan olika regioner i landet med beaktande 
av befolkningens och olika näringsgrenars 
transportbehov. Uppmärksamhet skall fästas 
vid att naturresurserna används sparsamt och 
att de olägenheter som bannätet och järn-
vägstrafiken förorsakar miljön blir så små 
som möjligt. 

I samband med utvecklande och underhåll 
av bannätet skall uppmärksamhet fästas vid 
att järnvägarna som en del av hela trafiksy-
stemet bidrar till att de riksomfattande målen 
för områdesanvändningen nås och att regio-
nerna utvecklas samt att de mål som vid pla-
neringen av markanvändningen ställs för 
samhällsstrukturen och miljön uppnås. 
 
 

6 § 

Byggande av järnväg 

En järnväg byggs när ett allmänt behov i 
anslutning till trafiken eller säkerheten så 
kräver eller i syfte att avlägsna eller minska 
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olägenheter av trafiken eller om markan-
vändningen så kräver. En järnväg får inte 
byggas i strid med en plan med rättsverk-
ningar. 

En ny järnväg kan byggas om det existe-
rande bannätet inte längre svarar mot trafi-
kens eller områdesanvändningens behov, och 
dessa behov inte kan tillfredsställas ända-
målsenligt eller olägenheterna av trafiken 
inte kan avlägsnas eller i tillräcklig utsträck-
ning minskas genom förbättrande av ett ban-
avsnitt eller annat utvecklande av trafiksy-
stemet. 

En järnväg skall byggas så att dess syfte 
nås på ett så förmånligt sätt som möjligt och 
utan att någon tillfogas större skada eller olä-
genhet än nödvändigt. Vid byggandet skall 
speciell hänsyn tas till tågtrafikens och den 
övriga trafikens säkerhet, hur banan fungerar 
tekniskt sett och med avseende på trafiken, 
den nuvarande och planerade markanvänd-
ningen i området och miljöaspekterna.  

Behoven hos och tillgängligheten för olika 
befolkningsgrupper skall i mån av möjlighet 
uppmärksammas i samband med byggande 
av järnväg. 
 
 

7 § 

Banförvaltningscentralen, banhållare och 
kostnaderna för banhållningen 

Banförvaltningscentralen är banhållnings-
myndighet och banhållare för det bannät som 
den förvaltar. Staten svarar för kostnaderna 
för banhållningen på det statsägda bannätet. 
Av särskilda skäl kan andra intressenter ta 
del i kostnaderna för banhållningen på det 
statsägda bannätet med stöd av avtal med 
Banförvaltningscentralen. 

Järnvägsägaren eller den som förvaltar 
järnvägen är banhållare för en privat spåran-
läggning. Den som äger eller innehar en pri-
vat spåranläggning svarar för kostnaderna för 
banhållningen på den privata spåranlägg-
ningen. 

Bannätet underhålls och byggs ut samt 
andra åtgärder som hänför sig till banhåll-
ningen vidtas i den utsträckning som statliga 
budgetanslag och övrig finansiering tillåter. 
Bestämmelser om den övriga finansieringen 
av banhållningen utfärdas särskilt.  

2 kap. 

Planering av järnväg 

 
8 § 

Allmänt om planering av järnväg 

Utredningsplaner och järnvägsplaner gäller 
projekt för byggande av järnvägar så som be-
stäms i detta kapitel.  

När planer görs upp skall banhållaren sam-
arbeta med förbunden på landskapsnivå, 
kommunerna, de regionala miljöcentralerna 
och övriga myndigheter. Planeringen skall 
grunda sig på behov av att utveckla järnvä-
garna, på de riksomfattande målen för områ-
desanvändningen och på den övriga områ-
desplaneringen. 

Planeringen av en järnväg skall vid behov 
grunda sig på planeringen avseende utveck-
landet av trafiksystemet. 
 
 
 

9 § 

Rätt till utredning 

När banhållaren har beslutat att inleda ut-
arbetandet av en utredningsplan eller en järn-
vägsplan har banhållaren rätt att utföra utred-
ningsarbeten på en fastighet som hör till pla-
neringsområdet. För detta ändamål får på den 
fastighet som avses i denna paragraf utföras 
mätning, utmärkning i terrängen, kartlägg-
ning eller markundersökning eller andra för-
beredande åtgärder. I samband med utred-
ningsarbeten får ingrepp i annans rätt inte gö-
ras i högre grad än vad som är nödvändigt för 
att uppnå resultat av utredningen, och ägaren 
eller rättsinnehavaren får inte åsamkas onö-
diga störningar. 

När en plan utarbetas samt utredningar som 
har samband med den inleds skall kommunen 
underrättas om det. Dessutom skall genom 
kungörelse eller på annat lämpligt sätt de 
personer underrättas som nämns i 22 § 1 
mom., och dessa har rätt att vara närvarande 
vid utredningarna och att framföra sin åsikt i 
saken. 
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10 §  

Planering av järnvägsområde och områdes-
planering 

En utredningsplan och en järnvägsplan som 
gäller byggande av en järnväg skall grunda 
sig på en sådan plan med rättsverkningar som 
avses i markanvändnings- och bygglagen och 
i vilken järnvägsområdets läge och dess för-
hållande till övrig områdesanvändning har 
klarlagts. På ett område för vilket en plan 
med rättsverkningar håller på att utarbetas el-
ler ändras kan åtgärder vidtas i syfte att utar-
beta en utredningsplan eller en järnvägsplan 
som grundar sig på målen för planen med 
rättsverkningar. 

De riksomfattande målen för områdesan-
vändningen samt landskapsplaner och gene-
ralplaner skall beaktas på det sätt som be-
stäms i markanvändnings- och bygglagen. 

Utan hinder av 1 mom. kan en utrednings-
plan och en järnvägsplan för byggande som 
gäller en befintlig järnväg utarbetas, om pla-
nens förhållande till övrig områdesanvänd-
ning med beaktande av projektets karaktär 
kan klarläggas i tillräcklig omfattning i sam-
arbete med trafikmyndigheterna, kommunen, 
förbundet på landskapsnivå och den regiona-
la miljöcentralen. 

En utredningsplan får inte godkännas i strid 
med en landskapsplan eller en generalplan 
med rättsverkningar. En utredningsplan kan 
godkännas i strid med en gällande detaljplan, 
om det förordas av kommunen och den regi-
onala miljöcentralen. En järnvägsplan får inte 
godkännas i strid med en plan med rättsverk-
ningar. 

En utredningsplan och en järnvägsplan ut-
arbetas med iakttagande av vad som bestäms 
i naturvårdslagen (1096/1996) och med stöd 
av den. 
 

11 § 

Utredningsplan 

En utredningsplan skall utarbetas, om inte 
projektets verkningar är ringa eller järnvägs-
områdets läge och dess verkningar redan i 
tillräcklig mån har avgjorts i en detaljplan el-
ler i en generalplan med rättsverkningar. En 
utredningsplan skall alltid utarbetas inom 

projekt på vilka bedömningsförfarandet en-
ligt 2 kap. i lagen om förfarandet vid miljö-
konsekvensbedömning (468/1994) tillämpas.  
 
 

12 § 

Utredningsplanens innehåll 

En utredningsplan skall innehålla en utred-
ning av behovet av att bygga en järnväg eller 
utveckla bannätet samt av de alternativ som 
granskats, de grundläggande trafiklösningar-
na och tekniska lösningarna för banan, järn-
vägsområdets ungefärliga läge samt en be-
dömning av verkningarna av järnvägsområ-
det och järnvägstrafiken, såsom verkningar 
på väg- och trafikförhållandena, trafiksäker-
heten, markanvändningen, fastighetsstruktu-
ren och miljön samt på människors hälsa, 
levnadsförhållanden och trivsel. Möjligheter-
na att avlägsna eller lindra menliga verkning-
ar samt en preliminär kostnadskalkyl skall 
dessutom presenteras i planen.  
 
 

13 § 

Utredningsplanens rättsverkningar 

Utredningsplanen tjänar till ledning vid ut-
arbetandet av en järnvägsplan. När beslutet 
om godkännande av utredningsplanen har 
delgivits och vunnit laga kraft, skall det vid 
behandlingen av en ansökan om tillstånd att 
uppföra en byggnad ses till att genomföran-
det av utredningsplanen inte försvåras, om 
tillståndet beviljas. Om det i övrigt finns för-
utsättningar för att bevilja bygglov, skall till-
ståndet beviljas om förvägrande av tillstånd 
skulle orsaka sökanden betydande olägenhet 
och banhållaren inte löser in området eller 
betalar ersättning för olägenheten (villkorlig 
bygginskränkning).  

En bygginskränkning gäller till dess beslu-
tet om godkännande av utredningsplanen har 
förfallit i enlighet med 26 § 1 eller 2 mom.  
 

14 § 

Järnvägsplan 

Innan en järnväg byggs skall en järnvägs-
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plan utarbetas och godkännas.   
Om projektet för förbättring av en järnväg 

har ringa verkningar är en järnvägsplan inte 
nödvändig, om inte tillskottsområde tas för 
projektet eller om fastighetens ägare eller en 
med ägaren jämförbar innehavare skriftligen 
har samtyckt till att tillskottsområdet tas.   
 
 
 

15 § 

Järnvägsplanens innehåll 

I en järnvägsplan för byggande av järnväg 
skall järnvägen och dess läge, användning för 
olika ändamål, höjdläge, tvärsektion och torr-
läggning anges så att verkningarna kan be-
dömas tillräckligt och järnvägen kan märkas 
ut i terrängen. I järnvägsplanen anges de pla-
nerade planskilda korsningarna, plankors-
ningarna och trafikförbindelserna. Till planen 
skall fogas en bedömning av järnvägens 
verkningar samt i den anges de åtgärder som 
behövs för att avlägsna eller minska de men-
liga verkningar som byggandet av banan eller 
tågtrafiken medför.  

I järnvägsplanen skall i mån av möjlighet 
ägandeförhållandena beträffande marken be-
aktas. Av planen skall framgå banans 
skyddsområden och plankorsningarnas fri-
siktsområden samt huruvida mark reserveras 
för framtida breddning av banan. Till planen 
skall fogas en uppskattning av kostnaderna 
för byggandet av järnvägen. 

Om en järnväg byggs på en ny plats och 
den tidigare järnvägen för den gamla sträck-
ningens vidkommande bibehålls som järnväg 
eller kommer att användas för andra banhåll-
ningsändamål, skall bestämmelser om detta 
ingå i järnvägsplanen.  
 
 

16 § 

Biområden och särskilda rättigheter som 
banhållningen kräver 

I en järnvägsplan anges biområdena och de 
vägförbindelser som behövs för användning-
en av dem. 

Om det är nödvändigt att för den tid under 
vilken byggandet av en bana pågår grunda 

rätt att ta marksubstans i begränsad mängd, 
att lägga upp marksubstanser som uppstår i 
arbetet eller att använda ett område som till-
fällig farväg, upplagsområde eller annat dy-
likt område eller grunda rätt att använda eller 
anlägga en enskild väg som behövs för arbe-
tet, kan detta anges i järnvägsplanen. 
 
 
 

17 § 

Anläggande av plankorsningar 

Nya, bestående plankorsningar får byggas 
bara på lågtrafikerade banavsnitt inom det 
bannät som inte utgör stomnät. För byggande 
av en plankorsning krävs tillstånd av banhål-
laren. I samband med att plankorsningar av-
lägsnas får en befintlig plankorsning på 
stomnätet flyttas.  

En väghållare eller en fastighetsägare kan 
beviljas tillstånd att bygga en ny plankors-
ning, om den nya plankorsningen behövs för 
att fastigheterna skall ha en nödvändig trafik-
förbindelse och plankorsningens säkerhet 
tryggas med hjälp av säkerhetsanordningar 
eller andra arrangemang. 

Om användningen av en plankorsning ökar 
väsentligt eller dess användningsändamål 
ändras, skall väghållaren eller fastighetsäga-
ren söka ett sådant tillstånd hos banhållaren 
som berättigar till den ökade eller ändrade 
användningen. 

Banhållaren kan förena ett tillstånd som 
gäller byggande av eller en ny användnings-
form för en plankorsning med villkor som 
gäller byggande och underhåll.  

Tillstånd för en tillfällig plankorsning som 
behövs under arbetets gång kan beviljas, om 
den plankorsningen inte äventyrar trafiksä-
kerheten.  

En snöskoterled eller någon annan därmed 
jämförbar trafikförbindelse får inte anläggas 
och terrängfordon får inte framföras på ett 
järnvägsområde eller i en plankorsning utan 
banhållarens tillstånd. Tillstånd kan beviljas 
endast om användningen av terrängfordon 
inte skadar banan eller funktionen hos kon-
struktionerna på järnvägsområdet, inte med-
för olägenhet för banhållningen och inte 
äventyrar trafiksäkerheten. 
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18 § 

Avlägsnande av plankorsningar 

I syfte att förbättra trafiksäkerheten och ef-
fektivisera järnvägstrafiken kan det i en järn-
vägsplan anges att en plankorsning skall av-
lägsnas eller att plankorsningar skall regleras 
samt anges begränsningar i fråga om an-
vändningen av plankorsningar samt system 
eller anordningar som hänför sig till plan-
korsningarnas säkerhet. Om det i en järn-
vägsplan anges att en plankorsning skall av-
lägsnas, skall arrangemangen för en ny tra-
fikförbindelse anges i järnvägsplanen. Ban-
hållaren anlägger den nya väg och plankors-
ning som behövs eller utverkar rätt till en väg 
som redan finns.  

Banhållaren får avlägsna en sådan plan-
korsning på en enskild väg som enligt järn-
vägsplanen skall avlägsnas, när en godkänd 
ersättande trafikförbindelse i enlighet med 
planen har ordnats.  

Banhållaren avlägsnar en plankorsning som 
strider mot detaljplanen, när en godkänd er-
sättande trafikförbindelse har byggts och ett 
gatuhållningsbeslut har fattats.  

Om en befintlig plankorsning på en enskild 
väg medför omedelbar fara för tåg- eller tra-
fiksäkerheten, kan banhållaren besluta att 
plankorsningen skall stängas, avlägsnas eller 
flyttas eller att fordonstrafiken i plankors-
ningen skall omfattas av begränsningar. Ban-
hållaren skall i god tid på förhand underrätta 
väghållaren eller fastighetsägaren om en änd-
ring som avses i detta moment. Efter att ha 
meddelat beslutet skall banhållaren ansöka 
om vägförrättning för en enskild väg, där be-
hövliga ersättande trafikförbindelser ordnas 
och ersättningsfrågor behandlas.  
 
 

19 § 

Utloppsdiken i järnvägsplanen 

Är det för torrläggning av ett järnvägsom-
råde nödvändigt att grunda rätt att hålla ett 
utloppsdike på någon annans mark eller rätt 
att leda avrinningsvatten till någon annans 
dike eller bäck, skall detta nämnas i järn-
vägsplanen, i vilken det område som behövs 
för utloppsdiket skall anges. I fråga om ut-

loppsdiken gäller i övrigt vad som föreskrivs 
om dikning i vattenlagen (264/1961). 
 

20 § 

Järnvägsplan i särskilda fall  

En järnvägsplan skall utarbetas och god-
kännas när en järnväg läggs ned, utom i det 
fall att det sker i samband med byggande av 
järnvägsområde.  

En järnvägsplan kan även utarbetas och 
godkännas för anläggande av ett serviceom-
råde för järnvägstrafik eller ett biområde eller 
gälla plankorsningar.  
 
 

21 § 

Järnvägsplanens rättsverkningar 

En godkänd järnvägsplan berättigar till in-
lösen av de områden och rättigheter som an-
ges i järnvägsplanen. 

När en godkänd järnvägsplan delgivits of-
fentligt, skall vid uppförande av byggnader 
på ett sådant område utanför ett detaljplane-
område som behövs för järnvägsändamål 
samt på områden som nämns i 37 och 38 § på 
motsvarande sätt iakttas vad som i de nämn-
da paragraferna bestäms om byggnader på 
skydds- och frisiktsområden. 
 
 

22 § 

Växelverkan 

När en utredningsplan och en järnvägsplan 
utarbetas skall fastighetsägare och övriga 
sakägare samt de, vilkas boende, arbete eller 
övriga förhållanden kan påverkas av planen, 
ges möjlighet att delta i beredningen av pla-
nen, bedöma verkningarna av planen och 
skriftligen eller muntligen framföra sin åsikt i 
saken. 

Innan planen godkänns skall de i 1 mom. 
nämnda intressenterna ges tillfälle att göra en 
anmärkning med anledning av planen. 
Kommunen skall i detta syfte hålla utred-
ningsplanen och järnvägsplanen offentligt 
framlagda i 30 dagar.  Anmärkningarna mot 
planen skall ges in till kommunen före ut-
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gången av den tid under vilken planen är 
framlagd. Kommunen skall till banhållaren 
lämna sitt utlåtande om den plan som varit 
framlagd och om anmärkningarna mot den 
samt de anmärkningsskrifter som lämnats in. 
Kommunen skall på det sätt som kommunala 
tillkännagivanden kungörs i kommunen i 
fråga kungöra framläggandet av planen samt 
på vilket sätt och inom vilken tid anmärk-
ningar kan göras. Tillkännagivandet skall all-
tid publiceras i minst en tidning med allmän 
spridning inom det område som påverkas. 
Banhållaren skall sända ett skriftligt medde-
lande om att planen lagts fram till de ägare 
och innehavare av fastigheter inom planens 
verkningsområde som är bosatta i en annan 
kommun och som nämns i handlingarna eller 
annars är kända.  

De som gjort en anmärkning och som 
skriftligen har bett om att bli underrättade 
och samtidigt uppgett sin adress skall av 
banhållaren underrättas om banhållarens mo-
tiverade ställningstagande till de anmärk-
ningar som gjorts. 

Banhållaren skall begära utlåtande om ut-
redningsplanen och järnvägsplanen av de re-
gionala miljöcentraler, förbund på land-
skapsnivå och kommuner vars område pla-
nen gäller och på vars område verkningar av 
planen i övrigt visar sig. Banhållaren skall 
begära utlåtande av andra myndigheter om 
det är nödvändigt för beslutsprövningen.  

Om det är nödvändigt att ändra en järn-
vägsplan som varit offentligt framlagd och 
ändringens verkningar bedöms vara obetyd-
liga, kan ett enklare förfarande iakttas än vad 
som föreskrivs i 2—4 mom.  

Närmare bestämmelser om förfarandet för 
växelverkan utfärdas genom förordning av 
statsrådet.  
 
 

23 § 

Förfarande vid banprojekt av ringa betydelse 

Gäller järnvägsplanen sådant ringa byg-
gande av en järnväg som inte nämnvärt änd-
rar lokala trafikförhållanden och vars verk-
ningar också i övrigt är obetydliga, kan ett 
enklare förfarande än vad som föreskrivs i 
22 § iakttas. Om en järnvägsplan inte läggs 
fram offentligt, skall ägaren eller innehava-

ren av en fastighet som sträcker sig till järn-
vägsområdet dock på något annat sätt ges 
tillfälle att göra anmärkning, och ett utlåtan-
de i saken skall begäras av kommunen.  

Om det är fråga om ett projekt av ringa be-
tydelse som gäller en befintlig järnväg och 
som förutsätter en järnvägsplan, får ända-
målsenliga avvikelser göras från kraven på 
järnvägsplanens innehåll enligt 15 §. Av en 
järnvägsplan skall alltid, på det sätt som före-
skrivs i 15 §, framgå järnvägsområdets läge 
och de järnvägskonstruktioner som ingår i 
planen.  
 

24 § 

Förfarande vid miljökonsekvensbedömning 

Till en utredningsplan som gäller ett ban-
projekt enligt lagen om förfarandet vid mil-
jökonsekvensbedömning skall fogas en kon-
sekvensbeskrivning enligt den nämnda lagen. 
Till den del konsekvensbeskrivningen inne-
håller sådana uppgifter om miljökonsekven-
serna som behövs för tillämpningen av denna 
lag krävs det inte någon ny utredning om 
samma sak. 

Av utredningsplanen och järnvägsplanen 
skall framgå på vilket sätt den bedömning 
som avses i 1 mom. har beaktats i planen. 

Om miljökonsekvensbedömningen har ut-
förts i enlighet med lagen om förfarandet vid 
miljökonsekvensbedömning när utrednings-
planen gjorts upp, behöver en ny bedömning 
inte utföras när en järnvägsplan enligt utred-
ningsplanen görs upp. 
 
 

25 § 

Ändring av planerna 

Om det är nödvändigt att ändra en godkänd 
utredningsplan eller järnvägsplan gäller i till-
lämpliga delar vad som i denna lag och med 
stöd av den bestäms om nya utredningsplaner 
och järnvägsplaner. I en godkänd järnvägs-
plan kan dock utan hinder av vad som före-
skrivs ovan göras ändringar som till sina 
verkningar är obetydliga och som banhålla-
ren i samband med byggandet prövar vara 
nödvändiga och ändamålsenliga. 
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26 § 

Planernas giltighetstid 

Utarbetandet av en järnvägsplan skall inle-
das inom åtta år från utgången av det år un-
der vilket godkännandet av utredningsplanen 
för projektet har vunnit laga kraft. Annars 
förfaller beslutet om godkännande av utred-
ningsplanen. Banförvaltningscentralen kan 
förlänga utredningsplanens giltighetstid med 
högst fyra år. Giltighetstiden kan förlängas 
endast om villkoren enligt 10 och 12 § upp-
fylls. Utarbetandet av en järnvägsplan anses 
ha påbörjats när detta kungjorts enligt 9 § 
2 mom. 

Beslutet om godkännande av en utred-
ningsplan förfaller även till den del en järn-
vägsplan som har utarbetats enligt planen har 
godkänts och beslutet om godkännande har 
vunnit laga kraft. 

En järnvägsplan skall godkännas inom fyra 
år efter det att den började utarbetas. 

Beslutet om godkännande av en järnvägs-
plan förfaller, om arbetet på banan inte har 
påbörjats inom fyra år från utgången av det 
år under vilket godkännandet av järnvägspla-
nen har vunnit laga kraft. Kommunikations-
ministeriet kan förlänga järnvägsplanens gil-
tighetstid med högst fyra år. Arbetet på ba-
nan anses ha påbörjats när det område som 
behövs för järnvägsändamålen har tagits i 
banhållarens besittning i enlighet med 46 §. 
 
 

27 § 

Uppföljning 

Banförvaltningscentralen skall systematiskt 
följa banprojektets uppskattade och övriga 
verkningar och utnyttja resultaten av upp-
följningen vid bedömningen av framtida pro-
jekts verkningar och vid valet av plane-
ringslösningar. 
 
 

28 § 

Godkännande av planer 

Kommunikationsministeriet godkänner 
järnvägsplaner för nedläggning av järnvägar. 

Övriga järnvägsplaner och utredningsplaner-
na godkänns av Banförvaltningscentralen. 
Om en kommun, ett förbund på landskapsni-
vå eller en regional miljöcentral på centrala 
punkter i planen är av annan åsikt än Banför-
valtningscentralen, skall frågan föras till 
kommunikationsministeriet för avgörande. 
Banförvaltningscentralen kan också annars 
av särskilda skäl föra en plan till kommuni-
kationsministeriet för godkännande. 
 
 

3 kap. 

Underhåll av järnväg, tillfälliga trafikarran-
gemang och övriga åtgärder som gäller järn-

vägsområdet 

29 § 

Underhåll 

En järnväg skall hållas i ett sådant skick 
som svarar mot klassificeringen och beskriv-
ningen av bannätet och som är tryggt. Vid 
bestämmandet av nivån på underhållet beak-
tas trafikvolymen och arten av trafik, banans 
betydelse för trafiken, områdets läge, väder-
leken och förutsebara förändringar i väderle-
ken samt övriga omständigheter.  

I fråga om underhållet av en järnväg skall 
beaktas dels hur väl trafiken löper och trafik-
säkerheten, dels miljöaspekter. 
 
 

30 § 

Begränsat underhåll av banavsnitt 

Banförvaltningscentralen kan av särskilda 
skäl besluta att ett visst banavsnitt inte hålls i 
det skick som avses i 29 §.  
 
 

31 § 

Tillfälligt trafikförbud eller tillfällig be-
gränsning av trafiken 

Banförvaltningscentralen kan för viss tid 
förbjuda eller begränsa trafiken på en bana 
eller en del av en bana, om banan är i ett så-
dant skick att det inte är tryggt att trafikera 
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den eller om det finns risk för att järnvägstra-
fik skadar en bana som till följd av tjälloss-
ning eller regn eller av någon annan orsak 
har försvagats till sin konstruktion. 
 

32 § 

Tillfällig farväg 

Om trafiken på en bana förhindras till följd 
av att banan rasat eller av någon annan över-
raskande orsak eller till följd av exceptionella 
naturförhållanden, har Banförvaltningscen-
tralen rätt att på annans mark ordna tillfällig 
farväg tills hindret har avlägsnats. Innan far-
vägen ordnas skall fastighetens ägare eller 
innehavare om möjligt ges tillfälle att bli 
hörd. 
 
 

33 § 

Brådskande banarbete 

Finns det risk för att en järnväg skadas och 
trafiken på banan då förhindras till följd av 
att banan rasat eller av någon annan överras-
kande orsak eller till följd av exceptionella 
naturförhållanden, har Banförvaltningscen-
tralen rätt att på annans mark anlägga tillfäl-
liga anläggningar, anordningar, diken, trum-
mor eller vallar. Innan dessa börjar anläggas 
skall fastighetens ägare eller innehavare om 
möjligt ges tillfälle att bli hörd. 

Om en anläggning, anordning eller vall en-
ligt 1 mom. blir bestående på annans mark, 
skall Banförvaltningscentralen utan dröjsmål 
inleda utarbetande av en järnvägsplan, om 
det inte är onödigt med stöd av 14 § 2 mom. 
 
 

34 § 

Anläggande, ändring och skötsel av plan-
korsning och väg till den 

Väghållare eller fastighetsägare är skyldiga 
att anlägga ett vägavsnitt som ansluter till en 
plankorsning och hålla vägavsnittet i skick 
enligt Banförvaltningscentralens anvisningar 
så att det inte äventyrar trafiken eller tågsä-
kerheten eller medför olägenhet för underhål-
let av banan. 

Väghållaren eller fastighetsägaren skall an-
lägga en plankorsning på egen bekostnad.  

Väghållaren eller fastighetsägaren skall 
undanröja eller minska en sådan fara för tra-
fiken eller olägenhet för banhållningen som 
den i betydande grad ökade eller ändrade an-
vändningen av en plankorsning medför, ge-
nom att ändra vägen eller genomföra kors-
ningsarrangemang så som förutsätts i Järn-
vägsverkets föreskrifter. Om väghållaren el-
ler fastighetsägaren försummar sin skyldig-
het, kan Banförvaltningscentralen genomföra 
eller låta genomföra de åtgärder som avses i 
detta moment på väghållarens eller fastig-
hetsägarens bekostnad så som föreskrivs i vi-
teslagen (1113/1990).  
 
 

35 § 

Banarbetens inverkan på plankorsningar 

Om en väg skärs av på grund av att en 
järnväg skall byggas, skall banhållaren på 
egen bekostnad utföra de arbeten och uppföra 
de anordningar som behövs för att dra vägen 
över järnvägsområdet. 

Om förhållandena vid en plankorsning för-
sämras i samband med att en järnväg byggs 
så att trafiksäkerheten äventyras eller om 
förhållandena förändras så att de till väsentli-
ga delar strider mot Järnvägsverkets före-
skrifter, skall banhållaren reparera den väg 
som ansluter till plankorsningen så att den 
stämmer överens med Järnvägsverkets före-
skrifter eller motsvarar den tidigare vägen, 
eller avlägsna plankorsningen. 
 
 

36 § 

Annat arbete på järnvägsområde samt pla-
cering av anläggningar och anordningar på 

järnvägsområde 

Det krävs tillstånd av banhållaren för annat 
arbete på järnvägsområde än banhållningsar-
bete samt för placering av ledningar, anlägg-
ningar och anordningar på järnvägsområde. 
Tillstånd kan beviljas om åtgärden inte orsa-
kar fara för trafiken eller medför betydande 
olägenhet för banhållningen och om inte ar-
betet eller placeringen av anordningar annars 
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kan ordnas på ett tillfredsställande sätt och 
till rimliga kostnader. Tillståndet kan förenas 
med nödvändiga villkor som gäller avvärjan-
de av fara eller olägenhet.  

Den som beviljats tillstånd är skyldig att 
uppföra anläggningen eller anordningen och 
underhålla den enligt banhållningsmyndighe-
tens föreskrifter. Om nyttjandet av anlägg-
ningen eller anordningen orsakar oförutsedd 
fara för trafiken eller medför betydande olä-
genhet för banhållningen är tillståndsinneha-
varen skyldig att på egen bekostnad göra de 
ändringar som banhållaren kräver eller att 
flytta eller avlägsna anläggningen eller an-
ordningen.  

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på 
arbete på järnväg samt placering av ledning-
ar, anläggningar och anordningar på järn-
vägsområde, om det inte i någon annan lag 
bestäms särskilt om rätten att genomföra åt-
gärden. Om åtgärden baserar sig på ett myn-
dighetsbeslut med stöd av någon annan lag, 
skall banhållaren och den som genomför åt-
gärden komma överens om tidpunkten och 
sättet för genomförandet.  
 
 
 

4 kap. 

Begränsningar i markanvändningen som 
gäller områden utanför järnvägsområdet 

37 § 

Skyddsområde 

I järnvägsplanen kan anges ett skyddsom-
råde. Skyddsområdet sträcker sig 30 meter 
från mittlinjen av banans spåranläggning el-
ler, om det finns flera spåranläggningar, från 
mittlinjen av den yttersta spåranläggningen, 
om inte skyddsområdet av särskilda skäl 
minskas eller utvidgas till högst 50 meter i 
järnvägsplanen. 

Om tåg- och trafiksäkerheten så kräver har 
banhållaren rätt att avlägsna växtlighet från 
skyddsområdet eller begränsa växtlighetens 
höjd. Byggnader får inte finnas på ett 
skyddsområde. Markytans form får inte änd-
ras på ett skyddsområde och dikning får inte 
utföras så att ändringen kan äventyra järnvä-
gens säkerhet. 

38 § 

Frisiktsområde 

I järnvägsplanen kan anges ett frisiktsom-
råde. I plankorsningen mellan en bana och 
någon annan väg än landsväg är det förbjudet 
att även utanför skyddsområdet hålla bygg-
nader inom ett område som med hänsyn till 
trafiksäkerheten skall vara fritt från hinder 
som skymmer sikten. 

Banhållaren har rätt att på frisiktsområdet 
avlägsna växtlighet och naturhinder som 
skymmer nödvändig sikt och därigenom 
äventyrar trafiksäkerheten.  

I 45 § i landsvägslagen bestäms om fri-
siktsområdet vid en plankorsning mellan en 
landsväg och en järnväg. 
 

39 § 

Anläggningar och anordningar utanför järn-
vägsområdet 

Upplag, stängsel eller andra anläggningar 
eller anordningar får inte finnas inom en ba-
nas skydds- eller frisiktsområde, om de eller 
användningen av dem äventyrar tåg- eller tra-
fiksäkerheten eller medför olägenhet för 
banhållningen. 
 

40 § 

Undantag från förbud 

Banhållaren kan bevilja undantag från de 
förbud som avses i 37—39 §, om trafik- och 
tågsäkerheten inte äventyras och banhåll-
ningen inte förorsakas olägenhet. Beslutet 
om undantag kan förenas med nödvändiga 
villkor.  
 

41 § 

Undantag från begränsningar 

Bestämmelserna i 37—39 § tillämpas inte 
om växtligheten har planterats eller tagits 
under särskild omvårdnad eller om en bygg-
nad, ett upplag, ett stängsel eller en annan an-
läggning eller anordning har uppförts innan 
nyttjanderätten till området blivit underkas-
tad begränsningar enligt de nämnda paragra-
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ferna. 
Om växtlighet som avses i 1 mom. eller en 

byggnad, anläggning eller anordning äventy-
rar trafiksäkerheten eller medför olägenhet 
för banhållningen, kan banhållaren besluta att 
de skall avlägsnas eller flyttas eller att en 
nödvändig ändring skall göras på dem. Om 
ägaren inte vidtar åtgärden inom utsatt, skä-
lig tid har banhållaren rätt att vidta den på 
egen bekostnad.   

Bestämmelserna i 37—39 § samt i 1 och 
2 mom. i denna paragraf gäller inte en bygg-
nad inom ett detaljplaneområde eller avlägs-
nande av växtlighet som med hänsyn till mil-
jön är av speciell betydelse. 
 

42 § 

Förfarandet vid avlägsnande av växtlighet 
och naturhinder 

Innan banhållaren börjar avlägsna växtlig-
het som avses i 37 § 2 mom. eller 38 § 2 
mom. eller naturhinder som avses i det sist-
nämnda lagrummet skall fastighetens ägare 
eller innehavare underrättas om detta eller 
saken kungöras i god tid innan åtgärden vid-
tas. Fastighetsägaren eller innehavare kan, 
om han så önskar, själv ombesörja åtgärden 
enligt anvisning av banhållaren.  
 

5 kap. 

Förvärv av områden samt ersättningar 

43 § 

Järnvägsförrättning 

Inlösen av de områden och rättigheter som 
behövs för banhållningsbehov samt ändring 
av rättigheter som hänför sig till plankors-
ningar utförs vid en järnvägsförrättning. Vid 
inlösen och ändring av rättigheter som hänför 
sig till plankorsningar iakttas lagen om inlö-
sen av fast egendom och särskilda rättigheter 
(603/1977), nedan inlösningslagen, om inte 
något annat följer av denna lag.  

En järnvägsförrättning kan verkställas utan 
gode män, om ingen av sakägarna vid järn-
vägsförrättningen kräver att gode män anlitas 
och förrättningen inte gäller ersättningar.  

Ett ärende som gäller nedläggning av plan-

korsningar kan på ansökan av banhållaren 
behandlas även vid en vägförrättning för en 
enskild väg så som bestäms i lagen om en-
skilda vägar. 
 

44 § 

Inledande av järnvägsförrättning 

Banhållaren har rätt att med stöd av 21 § 1 
mom. ansöka om järnvägsförrättning när en 
godkänd järnvägsplan har vunnit laga kraft 
eller kan verkställas trots besvär eller på 
grundval av skriftligt samtycke som avses i 
14 § 2 mom. 
 
 

45 § 

Sakägare vid järnvägsförrättning 

Sakägare vid en järnvägsförrättning är sö-
kanden och andra personer vilkas rätt eller 
fördel berörs av förrättningen.  

Vad som i denna lag bestäms om ersättning 
till fastighetsägare för olägenhet eller skada 
gäller i tillämpliga delar innehavare av sär-
skilda rättigheter som hänför sig till fastighe-
ten. För olägenhet eller skada som byggandet 
eller användningen av järnvägen medför kan, 
om så yrkas, bestämmas ersättning utan hin-
der av 38 § i inlösningslagen. 
 
 

46 § 

Besittningstagande 

Det järnvägsområde och vägområde som 
anvisats i en järnvägsplan och de övriga om-
råden som i järnvägsplanen anvisats banhål-
laren samt de rättigheter som grundas tas i 
banhållarens besittning vid en tidpunkt som 
fastställs vid en tillträdessyn i samband med 
järnvägsförrättningen. De vägområden som 
anvisats i järnvägsplanen tas i banhållarens 
besittning till dess att vägen har anlagts och 
tagits emot. I samband med besittningstagan-
det får banhållaren rätt att använda områdena 
och utöva rättigheterna för de ändamål som 
anges i järnvägsplanen utan hinder av andra 
rättigheter som hänför sig till fastigheten. 

Om besittningstagandet medför förlust av 
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bostad, eller försämrad utkomst på grund av 
att idkande av näring eller utövande av yrke 
försvårats eller någon annan påföljd som av-
ses i 57 § 2 mom. i inlösningslagen, kan in-
lösningskommissionen på yrkande av den 
som saken gäller bestämma att besittningsta-
gandet till denna del får ske tidigast när en 
tidsperiod på högst tre månader, utsatt av 
kommissionen, har förflutit sedan förskotts-
ersättning eller den ersättning som bestämts 
vid den första förrättningen har betalts till 
den som saken gäller. 

Vid en sådan banförbättring som avses i 
14 § 2 mom. och som bedöms ha ringa verk-
ningar kan besittningstagandet ske enligt 
samtycke. Efter besittningstagandet skall 
banhållaren dock utan dröjsmål ansöka om 
järnvägsförrättning.   

Om överenskommelse inte nås om att av-
lägsna eller flytta egendom från ett område 
som tagits i besittning, skall banhållaren för 
ägaren eller innehavaren av den egendom 
som skall avlägsnas sätta ut en skälig och 
med tanke på byggarbetet lämplig tidsfrist, 
efter vars utgång egendomen avlägsnas av 
banhållaren. Banhållaren skall i sådana fall, 
innan egendomen avlägsnas, i mån av möj-
lighet underrätta egendomens ägare eller in-
nehavare om detta.  

Om byggnader, upplag eller anordningar 
eller träd, växande gröda eller annan växtlig-
het måste avlägsnas eller flyttas från ett om-
råde som har upplåtits eller skall upplåtas för 
banhållaren, skall utöver den därigenom or-
sakade skadan eller olägenheten även de 
kostnader som sakägaren åsamkas på grund 
av avlägsnandet eller flyttningen ersättas. 
 

47 § 

Fastställande av föremålet för inlösning samt 
uppkomst av äganderätt till järnvägsområdet 

I ett beslut om inlösen fastställs föremålet 
för inlösningen enligt järnvägsplanen eller ett 
skriftligt samtycke enligt 14 § 2 mom., vid 
behov enligt Banförvaltningscentralens an-
visning. En mindre avvikelse från järnvägs-
planen kan göras av särskilda skäl.  

Ett område som fastställts som järnvägs-
område övergår i banhållarens ägo efter att 
beslutet om inlösen har vunnit laga kraft. 

Ett järnvägsområde som kommit i banhål-

larens ägo ombildas till en inlösningsenhet. 
Ett sådant område kan med banhållarens 
samtycke anslutas till en inlösningsenhet som 
redan tillhör banhållaren eller som bildas för 
banhållaren. För den som äger en privat spår-
anläggning bildas en annan fastighet. 
 

48 § 

Grundande av nyttjanderätt 

Om ett järnvägsområde på en fastighets 
område placeras i en tunnel, på en bro, på en 
damm, ovanpå eller under en betongplatta el-
ler när det i en plan med rättsverkningar an-
visats byggande ovanför eller under banan, 
grundas för banhållaren nyttjanderätt till 
järnvägsområdet enligt 3 § i inlösningslagen 
enligt vad som bestäms i järnvägsplanen, i 
stället för äganderätt enligt 47 § 2 mom. Om 
banan dras över ett område som ligger inom 
en inlösningsenhet som inte ägs av banhålla-
ren och som fortfarande används för det än-
damål för vilket det har inlösts, grundas för 
banhållaren nyttjanderätt till järnvägsområdet 
enligt 3 § i inlösningslagen. 

Efter att beslutet om inlösen har vunnit 
laga kraft uppkommer för banhållaren en så-
dan nyttjanderätt till ett biområde som mot-
svarar områdets användningsändamål. 
 
 

49 § 

Upphörande av rättigheter 

När ett järnvägsområde övergår i banhålla-
rens ägo eller när banhållaren fått nyttjande-
rätt förfaller inteckningar, nyttjanderättighe-
ter och övriga särskilda rättigheter som hän-
för sig till det järnvägsområde som löses in.  

Om innehavaren av rättigheter enligt 1 
mom. orsakas skada av att rättigheterna upp-
hör, skall banhållaren ersätta skadan. 

Vid en järnvägsförrättning kan dock beslu-
tas om att en viss nyttjanderätt eller särskild 
rättighet hålls i kraft med banhållarens sam-
tycke, förutsatt att rättigheten och utövandet 
av den inte äventyrar trafiksäkerheten eller 
medför olägenhet för banhållningen och att 
ikrafthållandet inte heller äventyrar fastig-
hetssystemets klarhet.  

Rättigheter som hänför sig till plankors-
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ningar upphör när en behövlig och ersättande 
vägförbindelse har ordnats och förrättningen 
för den ersättande vägrätten har vunnit laga 
kraft.  
 

50 § 

Utloppsdiken 

För banhållaren grundas servitutsrätt till ett 
område som i järnvägsplanen anvisats för ut-
loppsdike. 

Om överenskommelse om gemensam dik-
ning inte träffas vid en järnvägsförrättning el-
ler om det annars finns särskilda skäl, kan 
dikningsfrågan överföras för behandling vid 
en dikningsförrättning enligt vattenlagen, vid 
vilken vid behov kan göras mindre avvikelser 
från det läge för utloppsdiket som anges i 
järnvägsplanen. 

Om ett utloppsdike efter det att det har 
lagts föranleder skada eller olägenhet och 
överenskommelse inte träffas om ersättning-
arna, behandlas ärendet i enlighet med vat-
tenlagen.  
 

51 § 

Märkning av skydds- och frisiktsområden 

Om begränsningar enligt 37 och 38 § av 
användningen av områden utanför järnvägs-
området riktar sig mot en fastighet, skall des-
sa märkas ut på förrättningskartan och vid 
behov i terrängen. Begränsningarna skall an-
tecknas i fastighetsregistret.  
 
 

52 § 

Behandling av inlösen vid två förrättningar 

Utöver vad som bestäms i 20 § i inlös-
ningslagen kan förrättningsingenjören på 
framställning av banhållaren dela upp de 
ärenden som gäller inlösen av områden eller 
en plankorsning enligt förrättningsförord-
nandet för behandling vid två särskilda järn-
vägsförrättningar, om det på grund av antalet 
eller arten av de ärenden som skall avgöras 
eller av andra orsaker är ändamålsenligt.   

Om inlösen eller ett plankorsningsärende i 
enlighet med 1 mom. behandlas vid två sär-

skilda förrättningar, skall förrättningsingen-
jören efter att den första förrättningen avslu-
tats utan särskild ansökan fortsätta med in-
lösningen vid en ny förrättning, när behand-
lingen av ärendena så kräver. Förutom för-
rättningsärenden som inte avgjorts skall vid 
denna förrättning behandlas och avgöras 
även de ärenden som gäller sådana ändringar 
i föremålet för inlösen som görs efter att den 
tidigare förrättningen avslutats. 
 

53 § 

Ägoreglering 

Vid en järnvägsförrättning skall behovet av 
ägoregleringar utredas. Behovet av ägore-
glering utreds och avgörs dock genom ny-
skifte enligt 67 § 4 mom. i fastighetsbild-
ningslagen (554/1995) i stället för vid en 
järnvägsförrättning, om förrättandet av ny-
skifte har inletts vid tidpunkten för järnvägs-
förrättningen. Vid ett sådant nyskifte iakttas 
54—57 § i denna lag i tillämpliga delar ut-
över vad som bestäms i fastighetsbildnings-
lagen och i 82 § inlösningslagen.  

Som ägoregleringsåtgärd kan företas ägo-
byte mellan fastigheter eller, om detta inte 
kan genomföras på lämpligt sätt, ett område 
överföras från en fastighet till en annan mot 
fullt vederlag i pengar. Vad som här före-
skrivs om fastigheter gäller också för ett om-
råde eller en del av en järnväg som lagts ned 
eller skall läggas ned. 

Beträffande ägobyte och överföring av ett 
område vid järnvägsförrättning gäller i till-
lämpliga delar 59, 65 och 66 § i fastighets-
bildningslagen, om inte något annat följer av 
54—56 § i denna lag.  
 
 

54 § 

Förutsättningar för ägoreglering 

Ägoreglering kan företas, om  
1) det är nödvändigt för att avhjälpa en så-

dan skadlig splittring av ägorna som ett järn-
vägsområde förorsakar, 

2) de kostnader eller ersättningar som i an-
nat fall skulle orsakas av att en ny trafikför-
bindelse ordnas i stället för den trafikförbin-
delse som järnvägsområdet skär av eller på 
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grund av att en plankorsning avlägsnas, där-
igenom kan undvikas eller avsevärt minskas, 

3) ägobyte eller överföring av område i syf-
te att ge tillskottsområde till en fastighet som 
gränsar till järnvägsområdet eller befinner sig 
på ett skydds- eller frisiktsområde, på grund 
av byggande av väg eller förbud enligt 37 
och 38 § är särskilt viktiga med tanke på för-
bättrandet av fastighetens användbarhet, eller 
om 

4) det är nödvändigt för att ett område med 
ringa värde som på grund av järnvägsområ-
det blir avskilt skall kunna överföras till en 
annan fastighet som områdets ägare inte kan 
använda på ett ändamålsenligt sätt, men som 
kan användas i anslutning till den andra fas-
tigheten.  

För ägoreglering förutsätts dessutom att 
1) betydande förbättring av fastighetsindel-

ningen uppnås i det fall som avses i 1 mom. 
1 punkten, 

2) den inte medför nämnvärd olägenhet för 
någon, och att 

3) den inte försvårar genomförandet av de-
taljplanen. 

För ägoreglering krävs inte samtycke av 
fastighetens ägare eller av en innehavare av 
panträtt eller annan särskild rättighet som 
hänför sig till fastigheten.  
 
 

55 §  

Ersättningar vid ägoregleringar 

Vid ägoreglering värderas ett område som 
överförs från en fastighet till en annan sepa-
rat med hänsyn till den överlåtande och den 
mottagande fastigheten. Om värdena avviker 
från varandra skall banhållaren åläggas att 
ersätta skillnaden, om inte något annat följer 
av 69 § 2 mom.  
 
 
 

56 § 

Avtal om ägoreglering 

Vid en järnvägsförrättning kan även i andra 
fall än de som nämns i 54 § 1 mom. till följd 
av byggandet av ett järnvägsområde och med 
iakttagande av 54 § 2 mom. 2 och 3 punkten 

företas också andra nödvändiga ägore-
gleringar som förbättrar fastighetsindelning-
en, om ägarna till fastigheterna i fråga kom-
mer överens om detta. 
 

57 § 

Utvidgning av inlösen 

Om användningen av en fastighet eller en 
del av en fastighet orsakas betydande olä-
genhet på grund av splittring, minskad ägo-
areal, ändrade vägrätter eller förbud enligt 37 
eller 38 § som orsakas av ett järnvägsområde 
eller av någon annan därmed jämförbar or-
sak, och olägenheten inte kan avlägsnas eller 
väsentligen lindras genom ägoregleringar, 
har fastighetens ägare rätt att kräva att ban-
hållaren löser in fastigheten eller en del av 
den, om fastighetsägaren inte önskar ersätt-
ning för olägenheten. 

Banhållaren har rätt att lösa in fastigheten 
eller en del av den, om den ersättning för 
olägenhet som avses i 1 mom. eller kostna-
derna för att ordna en ny trafikförbindelse i 
stället för den förbindelse som järnvägsom-
rådet skär av skulle vara anmärkningsvärt 
stora i jämförelse med värdet på fastigheten 
eller fastighetsdelen. 

Av de fastigheter eller fastighetsdelar som 
löses in med stöd av 1 och 2 mom. kan, med 
iakttagande i tillämpliga delar av 49 a § 1 
mom. i inlösningslagen, bildas en eller flera 
inlösningsenheter som är separata från järn-
vägsområdet. 
 
 

58 § 

Utvidgning av inlösen inom detaljplaneom-
råde 

Då en järnväg byggs på ett område som en-
ligt 83 § 4 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen anvisats som trafikområde för 
järnväg, är banhållaren skyldig att lösa in fas-
tigheten eller en del av den till gränsen för 
trafikområdet enligt detaljplanen, om fastig-
hetens ägare yrkar på detta vid järnvägsför-
rättningen. Banhållaren har även rätt att lösa 
in en fastighet av det nämna slaget eller en 
del av den till områdets gräns. Beträffande 
bildandet av en inlösningsenhet gäller 57 § 
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3 mom.  
Om en sådan ändring av en detaljplan som 

kan inverka på den inlösningsrätt eller inlös-
ningsskyldighet som nämns i 1 mom. har 
väckts eller om ett ärende som gäller inlösen 
av området har väckts med stöd av markan-
vändnings- och bygglagen, får vid en järn-
vägsförrättning inte beslutas om inlösen för-
rän avgörandet av detaljplaneändringen har 
vunnit laga kraft eller ärendet angående inlö-
sen av området inte längre är anhängigt med 
stöd av markanvändnings- och bygglagen. 
Vid behov kan ärendet avskiljas för behand-
ling vid en separat förrättning. 
 

59 § 

Reglering av enskilda vägar 

Vid en järnvägsförrättning skall sådana re-
gleringar av vägar och vägrätter företas som 
behövs med hänsyn till byggandet av ett 
järnvägsområde eller på grund av bestäm-
melser eller förbud som hänför sig till plan-
korsningar. Vid förrättningen behandlas och 
avgörs också övriga ärenden som skall be-
handlas vid en vägförrättning enligt lagen om 
enskilda vägar. 

Vägförbindelser till enskilda vägar samt 
vägrätter kan regleras vid en sådan lokal väg-
förrättning som avses i 38 c § i lagen om en-
skilda vägar och som kan verkställas på ban-
hållarens begäran utan särskild ansökan när 
en järnvägsförrättning pågår. Vid den lokala 
vägförrättningen behandlas då också ersätt-
ningar enligt 62 §, och på den lokala vägför-
rättningen tillämpas också 82 § i inlösnings-
lagen. 
 

60 § 

Avtal om ersättning 

Sakägarna kan avtala om inlösningsersätt-
ningar. Avtalet underställs inte inlösnings-
kommissionen för fastställelse på det sätt 
som avses i 40 § 2 mom. i inlösningslagen. 
Avtalet om ersättningar binder också den på 
vilken sakägarens rätt till fastigheten övergår.  

Ett järnvägsområde som genom överlåtelse 
kommit i banhållarens ägo om bildas till en 
inlösningsenhet eller kan anslutas till ett in-
lösningsområde som redan tillhör banhålla-

ren eller som skall bildas för banhållaren. I 
fråga om upphörande av inteckningar och öv-
riga särskilda rättigheter som hänför sig till 
området gäller vad som bestäms i 49 §. 

Om innehavaren av rättigheter enligt 
2 mom. orsakas skada av att rättigheterna 
förfaller skall väghållaren ersätta skadan. Om 
överenskommelse om ersättningen inte nås, 
bestäms om saken vid en järnvägsförrättning.  
 

61 § 

Ersättning för skydds- och frisiktsområden 

Om användningen av en fastighet orsakas 
skada eller betydande olägenhet av att äga-
rens rätt begränsas på det sätt som avses i 
37—39 § inom ett område vars användning 
inte tidigare har begränsats på motsvarande 
sätt, är banhållaren skyldig att ersätta skadan 
eller olägenheten. 

Om fastighetens ägare orsakas skada av att 
egendom avlägsnas från skydds- eller fri-
siktsområdet med stöd av 37 eller 38 §, har 
fastighetens ägare rätt att få ersättning för 
skadan av banhållaren. Ägaren har rätt att få 
ersättning av banhållaren för kostnader som 
föranleds av avlägsnande eller flyttande av 
egendom eller utförande av ändringar enligt 
41 § 2 mom.   
 

62 § 

Ersättning för avlägsnande eller flyttning av 
plankorsning 

Den som innehar en rätt som hänför sig till 
en plankorsning på en enskild väg har rätt att 
få ersättning för avlägsnande eller flyttning 
av plankorsningen, om avlägsnandet eller 
flyttningen orsakar betydande olägenhet. Den 
rätt som hänför sig till en plankorsning be-
handlas vid den förrättning där frågan om av-
lägsnande eller flyttning av plankorsningen 
behandlas. 
 

63 § 

Ersättning för utredningsarbete och för vissa 
andra åtgärder 

Om en fastighet orsakas skada eller olä-
genhet genom en åtgärd som vidtagits med 
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stöd av 9 § 1 mom., genom att en tillfällig 
farväg enligt 32 § ordnas eller nyttjas eller 
genom brådskande banarbete enligt 33 §, är 
fastighetens ägare berättigad till ersättning av 
banhållaren. 
 
 

64 § 

Ersättning för miljöskador 

I fråga om ersättning för miljöskador enligt 
lagen om ersättning för miljöskador 
(737/1994) gäller 12 § i den nämnda lagen.  
 
 

65 § 

Övriga ersättningar och järnvägsförrättning 
som gäller ersättningar 

Om byggandet eller användningen av en 
järnväg orsakar en fastighet annan skada eller 
olägenhet än vad som avses i detta kapitel, är 
fastighetens ägare berättigad till ersättning av 
banhållaren. Om överenskommelse om er-
sättningen inte nås, avgörs frågan om ersätt-
ning vid järnvägsförrättning. 

Om en ersättnings- eller inlösningsfråga 
som följer av denna lag tas till behandling i 
annat fall än vid en järnvägsförrättning eller 
om ersättningen kan bestämmas först sedan 
järnvägsförrättningen har avslutats och över-
enskommelse inte nåtts om ersättningarna, 
skall ersättningsfrågan avgöras vid en järn-
vägsförrättning .   

Den i 1 och 2 mom. nämnda järnvägsför-
rättningen kan företas på ansökan av banhål-
laren eller den som yrkar ersättning. 
 
 

66 § 

Värdetidpunkt och beaktande av förändring-
ar i den allmänna prisnivån 

Ersättning för egendom som löses in skall 
bestämmas utifrån värdet vid tidpunkten för 
besittningstagandet (värdetidpunkt). 

Har den allmänna prisnivån stigit efter vär-
detidpunkten innan ersättningen bestäms, 
skall den slutliga ersättningen eller, om för-
skottsersättning bestämts, skillnaden mellan 

den slutliga ersättningen och den förskottser-
sättning som bestämts vid förrättningen an-
passas till den högre prisnivån.  
 

67 § 

Värdetidpunkt i särskilda fall 

Egendom, olägenhet eller skada som skall 
ersättas vid järnvägsförrättningar enligt 65 § 
värderas och ersättningen bestäms enligt den 
tidpunkt då förrättningen avslutas.  
 
 

68 § 

Bestämmande av ersättningstagare 

Vid en järnvägsförrättning skall bestämmas 
att ersättningen betalas till den som vid tid-
punkten för bestämmandet av ersättningen 
äger den egendom som skall lösas in eller fö-
remålet för ersättning, om inte något annat 
föranleds av den utredning som läggs fram 
vid förrättningen. 
 

69 § 

Utbetalning av ersättning samt ränta 

De förskottsersättningar och slutliga ersätt-
ningar som banhållaren ålagts att betala, jäm-
te sex procents årlig ränta, skall betalas inom 
tre månader räknat från den tidpunkt då er-
sättningarna bestämdes. Vid dröjsmål med 
betalningen av ersättning skall på denna beta-
las en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot 
som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen 
(633/1982). 

De ersättningar för ägoreglering som be-
stämts vid järnvägsförrättningen betalas av 
banhållaren. Vid ägoreglering är mottagaren 
av ett område skyldig att till banhållaren be-
tala en ersättning för området till den del som 
ersättningen inte kan dras av från de betal-
ningar som banhållaren påförts, och överlåta-
ren av området får en ersättning av banhålla-
ren för det överlåtna området. På de ersätt-
ningar som avses i detta moment tillämpas 
vad som i 1 mom. bestäms om beräkning av 
ränta och utbetalning av ersättning.    

Den årliga räntan på sex procent enligt 1 
mom. beräknas från besittningstagandet en-
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ligt 46 §, om inte annat överenskoms när det 
gäller besittningstagande enligt 46 § 3 mom., 
samt i de fall som nämns i 65 § från tidpunk-
ten för slutsammanträdet i samband med 
järnvägsförrättningen. Ränta på ersättning 
som bestämts på grund av ägoreglering be-
räknas från den tidpunkt som vid förrättning-
en har bestämts för besittningstagande av 
områdena. 
 
 
 

70 § 

Utbetalning av ersättning som är stridig 

Om banhållaren anför besvär över ersätt-
ningar som bestämts vid en järnvägsförrätt-
ning behöver den del av ersättningen som be-
stridits inte deponeras. Ersättningstagaren är 
dock berättigad att få den tvistiga delen av 
ersättningen genom att ställa en säkerhet som 
banhållaren godkänner, för återbetalning av 
den tvistiga delen jämte sex procents årlig 
ränta på detta belopp beräknad från den dag 
då medlen lyfts.  
 
 

71 § 

Tvångsverkställighet i särskilda fall 

På en ersättning som har bestämts vid en 
järnvägsförrättning och som sakägaren skall 
betala till banhållaren samt på egendom som 
till följd av ägoreglering har bytts ut, tilläm-
pas 288 § i fastighetsbildningslagen. 
 
 

72 § 

Panträttsinnehavares rätt till ersättning 

Om innehavaren av panträtt har förlorat sin 
fordran helt eller delvis på grund av att er-
sättningen inte har deponerats, till följd av att 
den ersättningsberättigade har avstått från er-
sättningen eller att en uppenbarligen för låg 
ersättning har avtalats, har innehavaren rätt 
att av banhållaren få ersättning för skadan. 

Om en fastighet mot vilken panträtt riktar 
sig löses in helt och hållet, skall det bestäm-
mas att den ersättning för föremål som skall 

betalas till följd av inlösningen skall depone-
ras. I övrigt gäller i fråga om deponering 49 § 
2—4 mom. i inlösningslagen.   
 

73 § 

Obetydliga ersättningar 

Om det totala belopp som inlösningskom-
missionen har bestämt att banhållaren skall 
betala till en och samma sakägare inte över-
stiger 20 euro, behöver beloppet inte betalas 
eller deponeras.  
 
 

74 § 

Ersättningsfria överlåtelser 

Staten har inte rätt att av Banförvaltnings-
centralen få ersättningar enligt denna lag. Af-
färsverk enligt lagen om statliga affärsverk 
(1185/2002) har dock rätt att få ersättningar 
från Banförvaltningscentralen. Statsrådet kan 
av särskilda skäl fatta annat beslut om statens 
rätt till ersättning. 
 

75 § 

Kostnaderna för järnvägsförrättning 

Banhållaren svarar för förrättningskostna-
derna vid en järnvägsförrättning. Vid en 
järnvägsförrättning enligt 65 § skall förrätt-
ningskostnaderna helt eller delvis påföras 
den som framställt yrkandet, om yrkandet har 
varit uppenbart ogrundat. 
 
 

76 § 

Registrering av järnvägsförrättning 

En järnvägsförrättning kan oberoende av 
utbetalning av ersättningar registreras efter 
det att järnvägsförrättningen har vunnit laga 
kraft, och utbetalningen av ersättning behö-
ver inte anmälas till lantmäteribyrån.  

Trots att ändring sökts kan en järnvägsför-
rättning antecknas i fastighetsregistret i fråga 
om de fastigheter som sökandet av ändring 
inte gäller. Också i fråga om de fastigheter 
som ändringssökandet gäller kan järnvägsför-
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rättningen antecknas i fastighetsregistret, om 
sökandet av ändring inte påverkar faststäl-
landet av föremålet för inlösning eller regis-
teranteckningarna. Den registeransvarige 
skall i dessa fall hos jorddomstolen anhålla 
om tillstånd för registrering. Ärendet avgörs 
av jorddomstolens ordförande. 
 
 

77 § 

Sökande av ändring i beslut som har fattats 
vid järnvägsförrättning 

Ändring får inte sökas i ett beslut som en 
förrättningsingenjör har fattat enligt 52 § 1 
mom. För sökande av ändring i beslut som 
har fattats vid en järnvägsförrättning gäller i 
övrigt 89—93 § i inlösningslagen. 
 
 
 

6 kap. 

Nedläggning av järnväg och indragning av 
dess biområde 

78 § 

Nedläggning av järnväg i samband med byg-
gande av järnväg 

Om en järnväg i samband med byggande 
av en ny järnväg har fått en ny sträckning 
och det i järnvägsplanen inte har bestämts att 
banan med den tidigare sträckningen kvarstår 
som järnväg, läggs den till denna del ned 
som järnväg med stöd av en järnvägsplan 
som godkänts av Banförvaltningscentralen. 
Banhållaren får utan hinder av detta använda 
det tidigare järnvägsområdet för andra ban-
hållningsbehov, om det bestäms så i järn-
vägsplanen.  
 
 

79 § 

Nedläggning av järnväg i andra samman-
hang 

Kommunikationsministeriet kan lägga ned 
en järnväg med stöd av en järnvägsplan som 
beretts av Banförvaltningscentralen, om 

1) järnvägen inte längre används för bedri-
vande av järnvägstrafik, banhållningsrelate-
rad trafik eller trafikens övriga behov,  

2) användning enligt 1 punkten inte kan 
förutses i fråga om järnvägen,  

3) det inte finns användning för järnvägen 
som privat spåranläggning, och  

4) tillgängligheten till området samt trans-
portbehoven har tryggats på något annat sätt. 

Kommunikationsministeriet kan dessutom 
dra in en järnväg med stöd av en järnvägs-
plan som beretts av Banförvaltningscentra-
len, om trafiken på järnvägen är obetydlig 
och det inte är ekonomiskt lönsamt att med 
statens medel hålla järnvägen i ett tryggt 
skick för trafik så som avses i 29 eller 30 § 
och om tillgängligheten till området samt 
transportbehoven har tryggats på något annat 
sätt. 

Kommunikationsministeriet skall innan ett 
beslut enligt denna paragraf fattas vid behov 
höra de ministerier, landskapsförbund och 
kommuner som saken gäller.  
 

80 § 

Överlåtelse av järnvägsområde i samband 
med nedläggning av järnväg 

Banförvaltningscentralen överlåter ett järn-
vägsområde med stöd av ett beslut som avses 
i 78 eller 79 §, om det inte är motiverat att 
Banförvaltningscentralen fortsätter att förval-
ta området. Vid överlåtelse av områden följs 
det förfarande som föreskrivs i lagen om rätt 
att överlåta statlig fastighetsförmögenhet 
(973/2002).  

Banförvaltningscentralen kan i en järn-
vägsplan besluta att kostnadsfritt avstå från 
ett järnvägsområde, om järnvägen har lagts 
ner och området är av ringa värde eller bety-
delse. Järnvägsområdet överförs till de an-
gränsande fastigheterna längs mittlinjen av 
det område som ett eller flera av banans 
spåranläggningar bildar. Vid rågång på det 
tidigare järnvägsområdet får en rå rätas ut 
och andra sådana råjusteringar göras som 
med hänsyn till fastighetsindelningen är än-
damålsenliga så att till arealen små områden 
av ringa värde byts ut mellan fastigheterna 
eller, om inget lämpligt vederlagsområde 
finns, överförs från en fastighet till en annan. 
Inom ett detaljplaneområde eller ett område 
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för vilket kommunen beslutat utarbeta en de-
taljplan övergår ett järnvägsområde dock i 
kommunens ägo.  

När en järnväg har lagts ned och det inte 
har bestämts att järnvägsområdet skall an-
vändas för andra banhållningsbehov eller när 
Banförvaltningscentralen drar in använd-
ningen av järnvägsområdet för andra behov, 
upphör den nyttjanderätt enligt 48 § 1 mom. 
som hänfört sig till området. 

I järnvägsplanen skall bestämmas från vil-
ken tidpunkt området upphör att vara järn-
väg. 
 

81 § 

Konstruktioner och anordningar på ett järn-
vägsområde som dragits in och överlåts 

I järnvägsplanen skall påvisas huruvida ett 
område behövs som vägområde, museijärn-
väg eller för något annat ändamål och om det 
på området finns konstruktioner eller anord-
ningar som kräver särskilt underhåll. Om så 
är fallet skall området lämnas i ett sådant 
skick att dess användning för det nämnda 
syftet inte försvåras. I järnvägsplanen skall 
vid behov anges de åtgärder som behövs för 
återställandet av det tidigare järnvägsområ-
det. Om sådan användning som avses ovan 
inte finns skall Banförvaltningscentralen 
inom två år från det beslutet om nedläggan-
det av järnvägen vunnit laga kraft föra bort 
sådana konstruktioner och anordningar som i 
banhållningssyfte uppförts eller placerats på 
järnvägsområdet och vidta eventuella åtgär-
der angående återställandet av området, om 
det inte avtalas om något annat med mottaga-
ren. 
 
 

82 § 

Förfaranden som gäller ett järnvägsområde 
som dragits in 

Banhållaren skall utan dröjsmål ansöka om 
järnvägsförrättning när en järnväg har lagts 
ned och Banförvaltningscentralen har fattat 
beslut om att överlåta järnvägsområdet. 

Vid en järnvägsförrättning noteras ett järn-
vägsområde som med stöd av 80 § 2 mom. 
har överförts till fastigheten närmast invid 

samt dess areal, och området anges på kartan 
och märks vid behov ut i terrängen. 

Det område som har kommit i kommunens 
ägo ombildas till en fastighet eller fogas till 
en fastighet som kommunen äger med iaktta-
gande i tillämpliga delar av vad som i 41 § i 
fastighetsbildningslagen bestäms om fristå-
ende områden som inte hör till en registeren-
het.  
 
 

83 § 

Indragning av biområde 

Banförvaltningscentralen drar in ett biom-
råde, om det inte längre behövs för det än-
damål som det har anlagts för. Beträffande 
förfarandet vid indragning av ett biområde 
gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om 
järnvägsplaner. När ett biområde dras in 
upphör samtidigt den nyttjanderätt som hän-
fört sig till området.  

Om indragningen av ett biområde för nå-
gon medför sådan nytta som inte skall anses 
vara obetydlig, är denne skyldig att ersätta 
Banförvaltningscentralen för den erhållna 
nyttan. Om överenskommelse om ersättning-
en inte nås skall frågan avgöras vid järnvägs-
förrättning. 

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om biom-
råde tillämpas också på ett sådant område 
som är jämförbart med biområde enligt den-
na lag och till vilket banhållaren fått nyttjan-
derätt genom inlösen före denna lags ikraft-
trädande.  
 
 

84 § 

Upphörande av panträtt och särskild rättig-
het 

Om panträtt eller särskild rättighet hänför 
sig till en fastighet, och ett område som hört 
till denna fastighet har övergått till en annan 
fastighet med stöd av detta kapitel, upphör 
den nämnda rättigheten vad gäller det över-
förda området. Om upphörandet av en rättig-
het medför skada för dess innehavare, är in-
nehavaren berättigad till ersättning av ban-
hållaren. I detta fall skall 5 kap. iakttas i till-
lämpliga delar. 
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85 § 

Strykning av anteckningar om skydds- och 
frisiktsområde 

De i 51 § nämnda anteckningar som gäller 
fastigheterna stryks ur fastighetsregistret när 
en järnväg har lagts ned eller en plankorsning 
har avlägsnats. Om järnvägsförrättningen 
inte verkställas, skall detta göras på Banför-
valtningscentralens ansökan. 
 
 
 

7 kap. 

Särskilda bestämmelser 

86 § 

Straff 

Den som 
1) bryter mot ett förbud eller föreläggande 

som anges i eller meddelas med stöd av 17, 
31—33 eller 40 § eller handlar i strid med ett 
tillstånd som har meddelats med stöd av des-
sa lagrum och i strid med villkoren i tillstån-
det eller 

2) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
handlar i strid med ett förbud som anges i el-
ler har meddelats med stöd av 21 § 2 mom. 
eller 37—39 §,  

skall, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag, för över-
trädelse av bestämmelserna i banlagen dömas 
till böter.  
 
 

87 § 

Administrativa tvångsmedel 

Länsstyrelsen kan förbjuda den som bryter 
mot denna lag eller mot bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den att fortsätta med 
eller upprepa det lagstridiga förfarandet. 
Länsstyrelsen kan också bestämma att den 
som bryter mot denna lag eller mot bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den skall 
fullgöra sin skyldighet på något annat sätt. 
Länsstyrelsen kan förena sitt beslut med vite 
eller med hot om att den försummade åtgär-

den vidtas på den försumliges bekostnad eller 
att verksamheten avbryts. I ett ärende som 
gäller vite samt hot om tvångsutförande och 
hot om avbrytande tillämpas i övrigt vitesla-
gen (1113/1990).  

Om en brådskande åtgärd krävs för att av-
lägsna en fara som omedelbart hotar trafiken 
eller om det är fråga om rättelse av en olovlig 
åtgärd som riktar sig mot ett järnvägsområde, 
har Järnvägsverket eller Banförvaltningscen-
tralen rätt att vidta åtgärden eller rätta till den 
olovliga åtgärden på bekostnad av den som 
är skyldig att rätta till den. 

Om någon hindrar Banförvaltningscentra-
len från att utföra ett tjänsteuppdrag som av-
ses i 2 mom. eller ett utredningsarbete som 
avses i 9 § 1 mom., skall polisen på Banför-
valtningscentralens begäran ge handräckning. 
 
 

88 § 

Indrivning av kostnader 

Om banhållaren är berättigad att vidta en 
åtgärd som avses i denna lag på någon an-
nans bekostnad, kan kostnaderna indrivas i 
den ordning som bestäms i lagen om indriv-
ning av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/1961).  
 
 

89 § 

Underhåll av plankorsning och därtill anslu-
ten väg samt broar 

Banhållaren underhåller plankorsningen 
mellan en väg och en järnväg över hela be-
tongplattan. Väghållaren svarar för vinterun-
derhållet av väg. 

På egen bekostnad placerar banhållaren ut 
och underhåller varningsanordningar och 
vägmärken som anger plankorsning och som 
placerats på en väg vid en plankorsning med 
en järnväg, om inte något annat avtalas om 
kostnadsansvaret. När en ny väg byggs på ett 
järnvägsområde, placerar väghållaren eller 
gatuhållaren på egen bekostnad varningsan-
ordningar och vägmärken som anger plan-
korsning. På egen bekostnad placerar väghål-
laren ut och underhåller vägmärken som var-
nar för järnvägen.  



 RP 222/2006 rd  
  
 

72

För underhåll av broar som korsar en 
landsväg eller en gata och en järnväg svarar 
den som underhåller trafikleden och som sva-
rar för den trafikled som korsar en annan tra-
fikled, om det inte avtalas om något annat. 
Parterna kommer sinsemellan överens om 
underhållet av gemensamma broar för en 
landsväg eller en gata och en järnväg.  

Vad som nämnts i denna paragraf om väg-
hållaren gäller i tilllämpliga delar också ga-
tuhållaren. 
 
 
 

90 § 

Delgivning och delfående av beslut 

Ett beslut om godkännande av en utred-
ningsplan eller en järnvägsplan samt förläng-
ning av deras giltighetstid skall delges offent-
ligt. Banhållaren skall i syfte att delge beslu-
tet sända beslutet och de handlingar som ut-
gör grund för beslutet till den kommun som 
saken gäller. Kommunen skall meddela att 
beslutet och handlingarna är framlagda på det 
sätt som bestäms i 64 § i kommunallagen 
(365/1995). Beslutet och handlingarna skall 
vara offentligt framlagda i kommunen i 30 
dagar. Delfåendet anses ha skett när beslutet 
lades fram offentligt. 

Ett sådant beslut om godkännande av en 
järnvägsplan som är av ringa betydelse kan 
delges genom bevislig delgivning enligt vad 
som bestäms i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om delgivning av beslut på 
elektronisk väg finns i lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksam-
het (13/2003).   
 
 

91 § 

Meddelande om beslut till dem som gjort en 
anmärkning och till myndigheterna 

Samtidigt som ett beslut om godkännande 
av en utredningsplan och en järnvägsplan 
delges offentligt enligt 90 § skall banhållaren 
sända ett meddelande om beslutet till dem 
som på grund av planen gjort en anmärkning 
och vilkas adresser är kända. 

Banhållaren skall sända ett meddelande om 

beslutet om godkännande av en utrednings-
plan och en järnvägsplan till kommunen, den 
regionala miljöcentralen och förbundet på 
landskapsnivå samt vid behov även andra 
myndigheter. En kopia av planen skall vid 
behov fogas till meddelandet.  
 
 

92 § 

Ändringssökande 

I beslut som har fattats med stöd av denna 
lag söks ändring genom besvär enligt vad 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996), om inte något annat följer av 
77 §. Banhållarens beslut i de fall som avses i 
17, 40 och 41 § överklagas hos den förvalt-
ningsdomstol inom vars domkrets plankors-
ningen eller fastigheten i fråga finns.    

Kommunen, den regionala miljöcentralen 
och förbundet på landskapsnivå har rätt att 
genom besvär söka ändring i ett sådant beslut 
om godkännande av en utredningsplan eller 
en järnvägsplan vars verkningar sträcker sig 
till kommunens område eller myndighetens 
verksamhetsområde.  

En registrerad lokal eller regional sam-
manslutning eller stiftelse har rätt att i ären-
den som hör till dess ansvarsområde genom 
besvär söka ändring i ett sådant beslut om 
godkännande av en utredningsplan eller en 
järnvägsplan vars verkningar sträcker sig till 
sammanslutningens eller stiftelsens verk-
samhetsområde. 

Besvär som gäller ett sådant beslut om 
godkännande av en utredningsplan eller en 
järnvägsplan som skall anses vara av samhäl-
lelig vikt skall behandlas i brådskande ord-
ning. 
 
 

93 § 

Begränsningar i ändringssökandet 

I ett beslut om godkännande av en utred-
ningsplan får ändring inte sökas genom be-
svär till den del järnvägsområdets läge och 
de tekniska lösningarna för järnvägen redan 
har godkänts i en lagakraftvunnen plan med 
rättsverkningar. 

Vad som bestäms i 1 mom. gäller även be-
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slut om godkännande av en järnvägsplan. Ett 
sådant beslut får inte heller överklagas till 
den del banans sträckning och de tekniska 
lösningarna redan har godkänts i en laga-
kraftvunnen utredningsplan. 
 
 

94 § 

Omedelbar verkställighet av beslut 

Ett beslut om godkännande av en utred-
ningsplan eller en järnvägsplan och ett beslut 
om förlängning av giltighetstiden för en ut-
redningsplan kan verkställas trots besvär, om 
fullföljdsdomstolen inte bestämmer något 
annat. 

I ett beslut som Banförvaltningscentralen 
meddelar med stöd av 41 § 2 mom. kan be-
stämmas att beslutet får verkställas trots be-
svär.  
 
 

95 § 

Kungörelse 

Skall kungörelse, förordnande, förbud eller 
något annat ärende delges offentligt enligt 
denna lag och har inte bestämmelser om på 
vilket sätt delgivningen skall ske utfärdats 
särskilt, skall Banförvaltningscentralen in-
formera om ärendet genom att i minst 30 da-
gar kungöra det på anslagstavlan i kommu-
nen i fråga enligt vad som bestäms i lagen 
om offentliga kungörelser (34/1925). Angå-
ende offentliggörande av kungörelsen skall 
annonseras i minst en tidning med allmän 
spridning inom det område som påverkas av 
verksamheten, om inte ärendet är av ringa 
betydelse eller annonsering annars är uppen-
bart onödigt. 
 
 

96 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Närmare bestämmelser om förvarande av 
planhandlingarna, skyldigheter avseende ef-
tervård och mätning av avståndet till bygg-
nader utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 

I syfte att styra det sätt på vilket en järn-
vägsförrättning verkställs tillhandahåller 
lantmäteriverkets centralförvaltning behövli-
ga formulär för handlingarna samt meddelar 
föreskrifter om råmärken och andra fasta 
märken och om mätningarnas exakthet vid en 
järnvägsförrättning. 
 

8 kap. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 
97 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den      200 .  
Genom denna lag upphävs de tidigare ban-

hållningsskyldigheter som ålagts vid inlös-
ningar som verkställts med stöd av lagen om 
expropriation av fast egendom för allmänt 
behov (27/1898). 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 
 

98 § 

Övergångsbestämmelser om inlösningsförfa-
rande 

Denna lag tillämpas även på de frågor som 
skall avgöras vid inlösningsförrättningar som 
inletts före denna lags ikraftträdande, men 
som tas upp till avgörande efter att denna lag 
har trätt i kraft. 

Om en järnväg vid en inlösningsförrättning 
som inleddes före denna lags ikraftträdande 
är belägen i en tunnel, på en bro, på en 
damm, ovanpå eller under en betongplatta el-
ler när det i en plan med rättsverkningar 
ovanför eller under järnvägen har anvisats 
byggande, skall grundande av nyttjanderätt 
avgöras vid förrättningen.  
 

99 § 

Övergångsbestämmelser om planer 

På projekt som genomförs på basis av pla-
ner som inletts innan denna lag träder i kraft 
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tillämpas de bestämmelser som gäller vid 
ikraftträdandet. 

Om arbetet på en bana inte har inletts inom 
fem år efter denna lags ikraftträdande skall 
bestämmelserna i denna lag tillämpas på pro-
jektet.  

Som grund för banplanering kan kommu-

nikationsministeriet också efter den utsatta 
tiden enligt 2 mom. godkänna en sådan ut-
redningsplan som är under beredning vid 
ikraftträdandet och som i fråga om innehåll 
och bedömning av verkningarna uppfyller 
kraven enligt denna lag. 

————— 
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2. 

Lag  

om ändring av 2 § i lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användning-
en av miljön  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 13 augusti 2004 om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar 

användningen av miljön (768/2004) 2 § som följer: 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på projekt som avser 
anläggning av 

1) sådana kraftledningar ovan markytan 
som har en spänning av minst 220 kilovolt 
och en längd av mer än 15 kilometer, eller 

2) sådana rörledningar för transport av gas, 
olja eller kemikalier som har en längd av mer 
än 40 kilometer och en diameter av mer än 
DN 800 millimeter. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den      20  . 

————— 
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3. 

 

Lag  

om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i markanvändnings- och bygglagen av den 5 februari 1999 (132/1999) 126 § 3 mom., 

127 § 2 mom. och 128 § 3 mom. som följer: 
 

126 § 

Åtgärdstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd behövs inte, om åtgärden baserar 

sig på en gatuplan enligt denna lag, en god-
känd vägplan enligt landsvägslagen 
(503/2005) eller en godkänd järnvägsplan en-
ligt banlagen (     ). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

127 § 

Rivningslov för byggnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd behövs inte, om ett giltigt bygg-

lov, en gatuplan enligt denna lag, en godkänd 
vägplan enligt landsvägslagen eller en god-
känd järnvägsplan enligt banlagen förutsätter 

att byggnaden rivs. Tillstånd behövs inte hel-
ler för rivning av en ekonomibyggnad och en 
annan därmed jämförbar mindre byggnad, 
om inte byggnaden skall betraktas som histo-
riskt betydande eller arkitektoniskt värdefull 
eller som en del av en sådan helhet.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

128 § 

Tillstånd för miljöåtgärder 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd behövs inte heller, om åtgärden 

baserar sig på en godkänd vägplan enligt 
landsvägslagen eller en godkänd järnvägs-
plan enligt banlagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
————— 
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4. 

 

Lag  

om ändring av 9 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 

(603/1977) 9 § 4 mom. som följer: 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
Verkställs inlösen för byggande av kraft-

ledning, naturgasnät eller annat motsvarande 
företag, kan hörande av ägare av fast egen-
dom och innehavare av nyttjanderätt ordnas 
så, att de ägare och innehavare, vilkas rätt 
och fördel saken berör, ges tillfälle att fram-
föra sin åsikt om företaget vid ett möte, som 
sökanden ordnar i varje kommun och som 

skall meddelas så som kommunala kungörel-
ser offentliggörs inom kommunen. Mötets 
protokoll skall fogas till inlösningsansök-
ningen. Den som skall höras och önskar foga 
skriftligt utlåtande till protokollet, skall ges 
tillfälle därtill vid mötet, eller om han det 
kräver, efter mötet inom viss tid, som inte får 
vara kortare än 14 dagar. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 

————— 

Helsingfors den 19 oktober 2006 

 
 

Republikens President  

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kommunikationsminister Susanna Huovinen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

2. 

Lag  

om ändring av 2 § i lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användning-
en av miljön  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 13 augusti 2004 om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar 

användningen av miljön (768/2004) 2 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på projekt som avser 
anläggning av 

1) sådana kraftledningar ovan markytan 
som har en spänning av minst 220 kilovolt 
och en längd av mer än 15 kilometer, 

2) sådana rörledningar för transport av 
gas, olja eller kemikalier som har en längd 
av mer än 40 kilometer och en diameter av 
mer än DN 800 millimeter, eller 

3) järnvägar för fjärrtrafik. 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på projekt som avser 
anläggning av 

1) sådana kraftledningar ovan markytan 
som har en spänning av minst 220 kilovolt 
och en längd av mer än 15 kilometer, 

2) sådana rörledningar för transport av 
gas, olja eller kemikalier som har en längd 
av mer än 40 kilometer och en diameter av 
mer än DN 800 millimeter. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
——— 
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3. 

Lag  

om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i markanvändnings- och bygglagen av den 5 februari 1999 (132/1999) 126 § 3 mom., 

127 § 2 mom. och 128 § 3 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

126 § 

Åtgärdstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd behövs inte, om åtgärden base-

rar sig på en gatuplan enligt denna lag eller 
på en godkänd vägplan enligt lagen om all-
männa vägar (243/1954). 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

126 § 

Åtgärdstillstånd 

 — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd behövs inte, om åtgärden base-

rar sig på en gatuplan enligt denna lag, en 
godkänd vägplan enligt landsvägslagen 
(503/2005) eller en godkänd järnvägsplan 
enligt banlagen (     ). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
127 § 

Rivningslov för byggnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd behövs inte, om ett giltigt bygg-

lov, en gatuplan enligt denna lag eller en 
godkänd vägplan enligt lagen om allmänna 
vägar förutsätter att byggnaden rivs. Till-
stånd behövs inte heller för rivning av en 
ekonomibyggnad och en annan därmed 
jämförbar mindre byggnad, om inte bygg-
naden skall betraktas som historiskt bety-
dande eller arkitektoniskt värdefull eller 
som en del av en sådan helhet. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

128 § 

Tillstånd för miljöåtgärder 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd behövs inte heller, om åtgärden 

127 §

Rivningslov för byggnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd behövs inte, om ett giltigt bygg-

lov, en gatuplan enligt denna lag, en god-
känd vägplan enligt landsvägslagen eller en 
godkänd järnvägsplan enligt banlagen för-
utsätter att byggnaden rivs. Tillstånd behövs 
inte heller för rivning av en ekonomibygg-
nad och en annan därmed jämförbar mindre 
byggnad, om inte byggnaden skall betraktas 
som historiskt betydande eller arkitekto-
niskt värdefull eller som en del av en sådan 
helhet.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

128 § 

Tillstånd för miljöåtgärder 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånd behövs inte heller, om åtgärden 
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baserar sig på en godkänd vägplan enligt 
lagen om allmänna vägar. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

baserar sig på en godkänd vägplan enligt 
landsvägslagen eller en godkänd järnvägs-
plan enligt banlagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
——— 
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4. 

 

Lag  

om ändring av 9 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 

(603/1977) 9 § 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Verkställes inlösen för byggande av järn-
väg, kraftledning, naturgasnät eller annat 
motsvarande företag, kan hörande av ägare 
av fast egendom och innehavare av nyttjan-
derätt ordnas så, att de ägare och innehava-
re, vilkas rätt och fördel saken berör, bere-
des tillfälle att framföra sin åsikt om företa-
get vid möte, som på sökandens försorg 
ordnas i varje kommun och vilket skall 
meddelas på satt kommunala kungörelser 
offentliggöres inom kommunen. Mötets 
protokoll skall fogas till inlösningsansök-
ningen. Den som skall höras och önskar 
foga skriftligt utlåtande till protokollet, 
skall beredas tillfälle därtill vid mötet, eller 
om han det kräver, efter mötet inom viss 
tid, som ej får vara kortare än 14 dagar. 

 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Verkställs inlösen för byggande av kraft-
ledning, naturgasnät eller annat motsvaran-
de företag, kan hörande av ägare av fast 
egendom och innehavare av nyttjanderätt 
ordnas så, att de ägare och innehavare, vil-
kas rätt och fördel saken berör, ges tillfälle 
att framföra sin åsikt om företaget vid ett 
möte, som sökanden ordnar i varje kommun 
och som skall meddelas så som kommunala 
kungörelser offentliggörs inom kommunen. 
Mötets protokoll skall fogas till inlösnings-
ansökningen. Den som skall höras och öns-
kar foga skriftligt utlåtande till protokollet, 
skall ges tillfälle därtill vid mötet, eller om 
han det kräver, efter mötet inom viss tid, 
som inte får vara kortare än 14 dagar. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
——— 

 
 
 
 


